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ًوثد٠ ثؽضّج٩ُز دُت ثٌٌّىي )ٗ( ِمىٌز ثٌٌّىي )ٗ( ـ ))فجّضىٙىث دإٍ٘هج مَتث فئْ ذلُ ىِز وٙهٌث (( َؤوو ٩ًٍ وؽىه  .1

 وثدلٌَُٚت ًٌَّ ِذوؤ   وثٌضٌثفُ دجً٘ ثٌيِز وفْٓ ِ٪جٍِضهُ

 ثو ثًّجي  ثدلذ٪ىعُت  ٍٙـ ثحلوَذُز ٩ٓ ١ٌَك ثدلٌثّالسثوذل ثحملجوالس ثألوذل ٌٌٕٖ ثالّالَ َب ٌِٚ دوؤس د٪و  .2

     ثٌيثٌب ِٓ ثٌغيثء وثمهُز ٌِٚ ثاللضٚجهَزثالوضفجء  حتمُك وجٔش  ٌِٚ سلَٔج دلو ًوِج دجٌغالي َؤوو ٩ًٍ لوًر ثدلٌَُٚت َب  .3

هًٌُ ثْ ثٌى٨ٝ هثمً ٌِٚ َضَُّ دجٌضٚج٧ً وثال٢ٝهجه ـ فمو ؤً٘ ٌِٚ فٌَضهُ ثٌوَُٕز وثٌ٪مجةوَز لذً ثٌفضـ ثٌ٪ٌيب دلٌٚ  .4

 وثٌضَُّ ثٌوٍَت ثٌوٍَت

 ٩وَ ثٌفًٚ دُت ث٢ٌٍْجسوؽىه فجوُ ٩ْىٌٌ ًوِجين َب ٌِٚ  َمذٜ ٩ٍٍ ثٌٖتىْ ثدلجٌُز وثإلهثًَز وثٌمٞجةُز  هٌُالً ٩ًٍ  .5

 

 

 

 دجٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٌثًصذ٠ ثٌ٪جًِ ثٌضجًخيٍ ٌفضـ  ٌِٚ  .1

 ثٌٖجَ وثدلؤُز  ـ ِغً ثٌىؽىه ثٌٌوِجىن مبٌٚ م٢ٌثً ٩ًٍ ثٌووٌز ثالّالُِز َب  .2

 ِوي عٌور ٌِٚ ثاللضٚجهَز ثالوٝج٧ ثٌ٪ْىٌَز ُب ٌِٚ  ٩ًٍ صىُٝـ  هٌ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ؤعٕجء ٩مو ِؤدتٌ ثجلجدُزث٥ .3

 ثدل٪ٍىِجس ثٌيت لوِهج ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٩ٓ ثفىثي ٌِٚ ثٌوثمٍُز َ٪ىه خلربثصٗ ثٌضؾجًَز ُب ثجلجٍُ٘ز .4

 َؤوو ثحلىثً ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٨ِ ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح ٩ًٍ ثٌٕمجٟ ثٌضجٌُز   .5

  ثمهُز ٌِٚ ُب ثٝجفز لىر ٌٍٍُّّْت ُب صجُِت ثٌفضىفجس ُب ثٌٖجَ وم٢ىر ال٢ٔالق ثجلُىٓ ثالّالُِز ُب ثفٌَمُج 

  ٦َهٌ ثٌٞ٪ف ثٌيي ثٙجح ٌِٚ حتش فىُ ثٌٌوِجْ و٩وَ لوًهتُ ٩ًٍ ثٌمضجي 

  َؤوو ٩ًٍ ثمهُز ٌِٚ ثاللضٚجهَز وِوي ثخلَت ثدلىؽىه ٌوي ثدلٍُّْت 

  ثٌ٪ْىٌَز وِٓ ثٌٕجفُز ثاللضٚجهَز  ص٦هٌ ثمهُز ٌِٚ ِٓ ثٌٕجفُز 

  " فضـ ٌِٚ ّٕوثً لىَجً ٌٍٍُّّْت ِٓ مالي صجُِت ثٌفضىفجس ثالّالُِز َب ثٌٖجَ وفضـ مشجي ثفٌَمُج " ثصْج٧ فٌوز ثٌفضىفجس 

 

 
 

  ثٌفٌِج "دىًّ٪ُو:ـ ثوي ثٕضذجن دُت ثدلٍُّْت وثٌٌوِجْ وجْ ُب 1

  ٌٍىٙىي ثذل دٍذًَُِك ثٌٚقٌثء ثٌٌٖلُز ٌّٟو دٓ ثٌ٪جٗ ٩ٕوِج ٍّه :ـ ٥هٌ ثٍّىح ثٌو٘جء وثٌيوجء ثٌ٪ْىٌٌ ٌوي 2٩

                         صموٌَ لُّز ثدل٪ٍىِجس:ـ ـ ثٌْذخ ثٌٌةٍُْ ُب ثمضُجً ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٌٍمُجهر ثجلُٔ ثإلّالٍِ ٌفضـ ٌِٚ َوي ٩ًٍ 3

 ـ دٍذُِ فض::ـ ّجمهش ثٌذُتز ثٌ٪ٌدُز هوًثً مالي فضـ ثدلٍُّْت دلٌٚ دجألم٘  4

  صغذُش ثٌفضىفجس ثإلّالُِز ُب ثٌٖجَ:ـ صٌهه ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح َب مٌوػ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٌفضـ ٌِٚ دْذخ ًغذضٗ ُب 5
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  مربثصٗ حبٌح ثٌٚقٌثءثذل ٌَؽ٨  ثمضُجً ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ١ٌَك دٍذُِ  ٩ٕو فضـ ٌِٚ :ـ 6

) ) ثٌٔت لو ثِوهصه دإًد٪ز ثالف ًؽً ٩ًٍ  ح َمىي فُٗـ دجهً ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح ثذل حتمُك ١ٍخ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٨ِ وضج7

٩ذجهٖ دٓ ثٌٚجِش ٍُِّْز دٓ سلٍو (( َؤوو ٩ًٍ  -ثدلموثه دٓ ٩ٌّو -وً ثٌف ًؽً ِٕهُ ًؽً مبمجَ ثالٌف ثٌَدَت دٓ ثٌ٪ىثَ 

 ثٌىفجءر ثٌ٪ْىٌَز ٌٍمجهر ثٌ٪ْىٌَُت ثٌيي ثًٍّهُ ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح 

 

 
 

ثّضنوثَ ثدلٍُّْت ثٍّىح ثخلوث٧ فٚٓ دجدٍُىْ ثلىي ثحلٚىْ ثٌٌوِجُٔز َب ٌِٚ ٌَؽ٨ ىٌه ثذل :ـ  ـ ٌَؽ٨ ثٌفًٞ ُب ثلضقجَ  1

 ثالّضٌثصُؾٍ ثو فْٓ ثّضنوثَ ثٍّىح ثٌضن٠ُ٢ ثجلُو

ثدلْجوثر ـ صموٌَ لُّز ثٌ٪ٍُ ـ ١ج٩ز :ـ ـ َضٌوَ  ًه ف٪ً ثدلٍُّْت ِٓ ِىلف ثدلمىلِ  ِٓ ٩ذجهر ثٌٚجِش " ٩ًٍ  ٩ور ِٓ ثٌمُُ  وً٘ 2

 جوُ ـ ثٌذ٪و ٩ٓ ثٌضٌّٕ ثحل

ثمهُز ٌِٚ دجٌْٕذز ثإلِربث١ىًَز :ـ  ٌَؽ٨ ثٌْذخ ثالّجٍّ ُب ثهتجَ ثٌٌوَ ثدلمىلِ دجٌضمج٩ِ ُب  ثٌضفجوٛ ٨ِ ثدلٍُّْت ٌَؽ٨ ثذل 3

 ثٌذ٢َُُٔز ووىهنج  وجٔش دتغً عمً ثّضٌثصُؾٍ ذلج 

ثٌفضـ ثإلّالٍِ  وٍٙـ ثٍَُج ـ و٩هو ثالِجْ وَؤوو ٩ًٍ فٌَز  ِذجها:ـ ثدلفجوٝجس دُت ثدلمىلِ و٩ذجهر دٓ ثٌٚجِش ؽجءس ِضىثفمجً  ٨ِ 4

 شلجًّز ثٌ٪مُو ثٌوَُٕز 

 

 
 

  مالي ٍٙـ ثالّىٕوًَزَْضوي ٩ًٍ ىٌه ِٓ  ثٌ٪جًِ ثٌٕفٍْ ٘جَ ؽوث ُب وْخ ثي ِ٪ٌوز وثٌضهُتز ٌمذىي دجالٌِ " :ـ 1

 ثٌّْقز ث٥هجً لُُ ثالّالَثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت ٍٙـ ثالّىٕوًَز وٍٙـ ثٍَُج :ـ 2

 ٍٙـ ثٍَُج وٙجَج ثٌٌّىي ًٍٙ ٩ٍُز وٍُّ ُب ثحلفج٣ ٩ًٍ شلضٍىجس ثً٘ ثٌيِز ثو فٌَز شلجًّز  ثال٩ضمجه :ـ َضىثفك ٌٕوٟ ٍٙـ ثالّىٕوًَز ٨ِ 3

 ٌَصذ٠ جبىثٔخ ثلضٚجهَز :ـ دمجء ثٌُهىه دجإلّىٕوًَز  4

  ثفو ِذجها ثٌفضـ ثالّالَ  :ـ ًب فضـ ثالّىٕوًَز  ٩ٓ ١ٌَك هف٨ ثجلََز 5

 

 

 

فٌَز شلجًّز ثٌٖ٪جةٌ وثدلْجوثر  وَضفك ثٌذُجْ ٨ِ ٩هو :ـ َؤوو دُجْ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٩ٕو فضـ ٌِٚ  ٩ًٍ ثُ٘ ثٌمُُ ثالجيجدُز وً٘ 1

 ثالِجْ ألً٘ ثٍَُج

ه ثٌىفٌر :ـ ِمىٌز دُٕجُِت ) ٩وس إذل دٍوي ثالّىٕوًَز فىؽوس هبج ؤِٕجً ِٓ ثخلىف وث١ّتٕجً د٪و ثٌذالء ولو ٌٙف ثهلل ٩ٕج ث٢ٝهج2

  ثٌض٪جَٔ ثًٌٍّْ وثٌوَٓ ثإلّالٍِ هَٓ ّالَودإّهُ   ( صؤوو ثٌ٪ذجًر ثٌْجدمز ٩ًٍ 

:ـ ِمىٌز  فٕج ثٌٕمُىٍّ ٩ٓ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ " ؤٔٗ دل ٨َٞ َوٖ ٩ًٍ ؤٌ  ٍٕء  ِٓ ٍِه ثٌىُْٕز ......ثخل . صَٖت ثٌ٪ذجًر ثذل 3

 ضٍىجس ثً٘ ثٌيِز  وصضّجٍٕ ٨ِ ٍٙـ ثٍَُجثٌض٪جَٔ ثًٌٍّْ ثو ثحلٌٗ  ٩ًٍ شلثفو ثٌمُُ ثالجيجدُز وً٘ 
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: وٙف دُٕجُِت ثً٘ ٌِٚ د٪و ثٌفضـ ثإلّالٍِ ـ"دجْ ثدلٌَُٚت فٌفىث وّج َفٌؿ ثالّنجي إىث فٍش ذلج لُىهُ٘ وث١ٍمىث ٌَتصٖفىث 4

   ثحلٌَز ثٌىت ِٕقهج ثدلٍُّْت ٌاللذجٟ  وثّٖ٪ٌُ٘ د٪وثٌز ثالّالَِٓ ؤٌذجْ ؤِجِهُ  " 

 ثجلىثٔخ ثٌوَُٕز وثاللضٚجهَز ٌ٪جٗ ٩ًٍ : ًوَ دُجْ ٩ٌّو دٓ ث5

 ـ حتوط فٕج ثٌٕمُىٍّ ٩ٓ ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ:ـ 6

                       " ؤٔٗ دل ٨َٞ َوٖ ٩ًٍ ؤٌ  ٍٕء  ِٓ ٍِه ثٌىُْٕز  . ودل ٌَصىخ ِٓ ثٌٕهخ ؤو ثٌغٚخ دً فف٤ ثٌىٕجةِ  ومحج٘ج إذل ؤمٌ فُجصٗ  "           

ثحلفج٣ ٩ًٍ شلضٍىجس ثً٘ ثٌضْجِـ وثحلٌٗ ٩ًٍ  ُ٘ ثٌمُُ ثالجيجدُز ثٌىت دتَُ هبج ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٘ىص٦هٌ ثٌ٪ذجًر ثٌْجدمز  ث    

 ثٌيِز 

 

 

 

 

لٕجر صٌثمجْ ٍب  مٍُؼ  ادى حفر قناة تضن بني النًن بالبحر االمحر اىل انتعاش التجارة بالعاصىة وكانت تعرف .1

 ثَِت ثدلؤُُِت

ٕور ثٌمق٠ ثدل٪جٔجر  ثٌيت َ٪جىن "ثْ ثٍ٘ه ؤٔج وِٓ ِ٪ٍ فُجغىعجٖ ٍب َج غىعجٖ هًٌُ ٩ًٍ ٩ذجًر ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح ُب ٩جَ ثٌٌِجهر   .2

 ِٕهج ثدلٍُّْت 

 ثٌٌمجء وثخلَت ُب ٌِٚ ٩ٌّز صٍذُز و ١ج٩زًه ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ لو د٪غش ثٌُه د٪َتث ؤوذلج ٩ٕون وثمٌ٘ج ٩ٕوٌ هٌُالً ٩ًٍ  .3

 ٌٍٍُّّْت َغذش ثْ ٌِٚ  ثوغٌ ثالًٛ ِجالً ٌٚ لىر وَٚوق لىي ُّؤج ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ  ثْ ِ  ثوثٌِ ثخلٍُفز

 غٌت ٌِٚ مبىثًه٘ج ثاللضٚجهَز  ٩ًٍلكد بعث الًك بعريا أوهلا عندك " تده العبارة  .4

 ِذوؤ ثٌضٞجِٓ ثو ثٌضىجفًِىلف ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ُب ٩جَ ثٌٌِجهر  ََٖت ثذل حتمُك ثفو ِذجها  ثٌيت  ثًّهج ثالّالَ و٘ى  .5

لىّرً ٌٍٍُّّْت و٩ىًٔج ذلُ"، ٍب لجي ٩ٌّو: "وٍ٘ ؤوغٌ ثألًٛ ؤِىثًٌج، وؤ٩ؾَ٘ج ٩ٓ ثٌمضجي وثحلٌح " ـ  "إٔه إْ فضقضهج وجٔش  .6

  ٩جَ ثٌٌِجهرعذش ٙقز ٩ذجًر ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ " دجْ ٌِٚ وٍ٘ ؤوغٌ ثألًٛ ؤِىثًٌج "ِٓ مالي 

 ٩جهر ففٌ لٕجر ثَِت ثدلىُُِٕتٌَؽ٨ ثٌْذخ ثٌٌةٍُْ ُب ثٔض٪جٓ ثٌف٢ْجٟ ثذل ث .7

 ثٌٌد٠ دُت ٌِٚ و٩جّٙز ثخلالفز جتجًَجًةٍُْ ِٓ ث٩جهر ففٌ مٍُؼ ثَِت ثدلؤُِٕت ثذلوف ثٌٌ .8

 ثٍه٘جً ثٌضؾجًر ُب ثٌذقٌ ثالمحٌ ؤهي ففٌ مٍُؼ ؤَِت ثدلؤُِٕت ثذل  .9

 ثفضٌثِٗ ٌٍقٞجًثس ثالمٌٌ  وهًٌُ ٩ًٍ ثٌضىثًٙ ٨ِ ثحلٞجًثس ثالمٌٌ  صوي ُّجّز ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ثالهثًَز ُب ٌِٚ ٩ًٍـ  .11

 ٙ٪ىدز ثهثًر ٕتىهنج ٓ ثٌ٪جٗ " ثْ والَز ٌِٚ ؽجِ٪ز  ص٪وي ثخلالفز ثالّالُِز صوي ثٌ٪ذجًر ثٌْجدمز ٩ًٍ" لجي ٩ٌّو د .11

 ثمهُز ثدلْؾو ِٓ ثٌٕجفُز ثاللضٚجهَز وجْ ِْؾو  ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ِمٌ ٌىغَت ِٓ ثدل٪جِالس وثٌ٪مىه وثدلذجهالس  َوي ىٌه ٩ًٍ  .12

 ثمهُز ثدلْؾو ِٓ ثٌٕجفُز ثالؽضّج٩ً َوي ىٌه ٩ًٍ غىْ ٩ٕهُ ِٓ ؤً٘ َؤَ ثٌغٌدجء ِٓ َذقوجْ ِْؾو  ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ   .13

  صجػ ثجلىث٨ِ ثذل  ثٌموٌََؽ٨ ث١الق ِْؾو ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ  .14

ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت " هوً ِْؾو ثٌٕيب ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ وِْؾو ٩ٌّ و دٓ ثٌ٪جٗ : ُب ثالهوثً ثالؽضّج٩ُز  وثٌغمجُب  .15

 وثٌو٩ىي وثٌوٍَت  
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 ثٌووً ثٌُْجٍّ وثٌ٪ْىٌٌ  الف دُت ِْؾو ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ ٩ٓ ِْؾو ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ َبثوؽز ثالمض .16

   ثاللضٚجهٌثٌووً ثالمضالف دُت ِْؾو ٩ٌّو دٓ ثٌ٪جٗ ٩ٓ ِْؾو ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ َب  ؤوؽٗ .17

 

 
 

   ٌــ ٩ٍّز وصفهُٗ َب ثٌوَٕٓ٪ذُضٗ وغَتر ٔضُؾز  : ثوضْخ ٩ٌّدٓ ٩ذوثٌ٪َََ .1

  فٍىثْ ؽغٌثفُز وٙقُزفً ٩ذوثٌ٪َََ دٓ ٌِوثْ ٩جّٙز ٌِٚ ِٓ ثٌف٢ْجٟ إذل ٔ .2

 ٩ًٍ ثالٔفضجؿ ٩ًٍ فٞجًثس ثالمٌَٓ ثدمجء ثدلٍُّْت ٩ًٍ ثال٦ّٔز ثٌُْجُّز وثالهثًَز ثٌيت وجْ ٩ٍُهج ٍِٓ ثٌٌوِجْ هٌُالً  .3

  ثٌىفجءر ُب ثالهثًرث٩ضّجه مٍفجء ثٌ٪ٌٚ ثٌ٪ذجٍّ ثٌغجىن ُب ثهثًر ٕتىْ  ٌِٚ ٩ًٍ  .4

 ثألًٙ ثٌ٪ٌلٍ ؤمضٍف ثٌىالر ُب ثٌ٪ٌٚ ثٌ٪ذجٍّ ٩ٓ ثٌ٪ٌٚ ثألِىي ُب  .5

 ألهوثًُ٘  ُب صإُِّ ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ٢ٌُّر ثٌ٪ٌٕٚ ثٌفجًٍّ ٩ًٍ ثحلىُ وثالهثًر ُب ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ٔضُؾز  .6

 ثٌ٪ذجُّز  ؤو ٝ٪ف ثٌووٌز الصْج٧ ِْجفز ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز  ٔضُؾز ٢ٌُّر ثالصٌثن ٩ًٍ  ؤِىً ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز  .7

  ثٌ٪ٌٕٚ ثٌضٌوًصمٍو  والَز ٌِٚ ث٩ضذجًثً ِٓ ٩هو ثخلٍُفز ثٌ٪ذجٍّ ثدل٪ضُٚ والر ِٓ  .8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 ؽغٌثفُز وثلضٚجهَز وثؽضّج٩ُز: إلذجي ثٌىالر ٩ًٍ فىُ ٌِٚ وثالٔفٌثه هبج ٩ٓ ٌِوََز دغوثه ٌَؽ٨ ألّذجح 1

  دٞ٪ف ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز:ثًصذ٠ ٥هىً ثٌووي ثدلْضمٍز ُب ٌِٚ 2

 ثٌ٪ٕجٌٙ ثٌضٌوُز ُب ٕتىْ ثٌذاله  صىغً:ـ ثًصذ٠ ٥هىً ثٌووي ثدلْضمٍز ُب ٌِٚ 3

 

 

 ؤمحو دٓ ١ىٌىْ والَز  ( ؤ)

 ثالّض٪جٔز دجً٘ ثخلربر و ثٌٖىًي وثٌٕٚـ وثالًٕجه  : ثمضجً ثمحو دٓ ١ىٌىْ ١ذمز وذَتر  هٌُال ثْ فىّز لجةُ  ٩ًٍ 1

 ِهجًثصٗ ثٌُْجُّز وفىّضٗ ُب ثهثًر ثِىً ثٌذاله :ـ ثًصذ٠ صلجؿ ثمحو دٓ ١ىٌىْ ُب ٌِٚ ثذل 2

 الؽضّج٩ُزث ثٌٌوثد٠:ـ  ثًصذ٠ صىذل ثمحو دٓ ١ىٌىْ فىُ ٌِٚ 3

 صغذُش ه٩جةُ فىّز ُب ٌِٚ :ـ ثّضفجهر ثمحو دٓ  ١ىٌىْ ِٓ ث٢ٌٝثدجس ثٌوثمٍُز ُب ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ُب 4

 ) ٕنُٚضٗ ث٢ٌجزلز َب ثحلىُ وث٢ٌٍْجْ ( مبو ٔفىىٖ ؽهز ثٌّٖجي ثٌٌٖلٍ : وؽٗ ثمحو ثمحو ١ىٌىْ ُب صجُِت هوٌضز ُب ٌِٚ 5

 ) ثالؽَثء ثٌّٖجٌُز ثٌٌٖلُز ( ٢ِٕمز ثٌغغىً ٌز ث٢ٌىٌىُٔز ـ ثوغٌ ثدلٕج١ك ثٌىت ٕىٍش م٢ٌثً ٩ًٍ ثٌوو6
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ثحلفج٣ ٩ًٍ شلضٍىجس ثً٘ ـجٌِ ثمحو دٓ ١ىٌىْ دْذ٪ُت ؤٌف هَٕجً ِٓ ِجٌز ٌذٕجء وُْٕز ثٌُْور ًٌِن دوِٖك  هٌُالً فٌٙز ٩ًٍ 7

 المٌ ؤو ثفضٌثِٗ ٌألمٌ  ؤوحتمُك ِذوؤ ثٌضىجفً وثٌض٪جَٔ ٨ِ ثالمٌ ؤو ثٌضٞجِٓ ٨ِ ث   ثٌيِز ـ ثًّجء  لُّز ثدلىث١ٕز

 ؤهًثوٗ  ثدلىجٔز ثٌوَُٕز ٌٍووٌز ثٌ٪ذجُّز :ـ ثّضمالي ثمحو دٓ ١ىٌىْ دإِىً ثٌذاله ٨ِ ثالّضٌّثً ثٌضذ٪ُز  ٌٍووٌز ثٌ٪ذجُّز هٌُالً ٩ًٍ 4

 فٌ ثٌُْجٍّ ؤو ثٌضٕج جال٢ٌٝثدجس ثٌوثمٍُز دجٌووٌز ثٌ٪ذجُّزد :، ثًصذ٠ صلجؿ ؤمحو دٓ ١ىٌىْ ُب ِو ٔفىىر ٩ًٍ داله ثٌٖجَ 5

  وُْٕز ثٌُْور ًٌِن:ـ ث٥هٌ ثمحو دٓ ١ىٌىْ ثٌضْجِـ ثٌوٍَت ُب ِىلفز ِٓ  فٌَك 6

  ٌٞ٪ف ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ُّجُّجً لجِش ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز ُب ٌِٚ وٕضُؾز ِذجٌٕر:ـ 7

 ٝ٪ف ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ُّجُّجً ثّضفجهر ثمحو دٓ ١ىٌىْ ُب صغذُش ه٩جةُ هوٌضز ِٓ :ـ8

 ث٢ٌىٌىُُٔت ٢ٌُّر هنجَز ث٢ٌٌُْر ثٌ٪ذجُّز ٩ًٍ ٌِٚ ونالفز ُب دوثَز وجْ دوثَز :ـ 9

  مخجًوَز والَز  ( ح)

 ثٌٚالس ثالؽضّج٩ُز ثٌىت ًد٢ش دُٕهّج : َ٪و ٩ٌٚ مخجًوَز  ٔم٢ز حتىي ُب ثٌ٪اللجس دُت ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز وثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ٔضُؾز 1

 ث٢ٌىٌىُٔز د٪و مخجًوَز ٝ٪ف فىجَ ثٌووٌز :ـ ّمىٟ ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز هٌُالً ٩ًٍ 2

  دٌوثد٠ ثؽضّج٩ُز:ـ عذش مخجًوَٗ  ه٩جةُ فىّز ُب ٌِٚ 3

  فجوٌش ثّضٌثه ٌِٚ د٪و وفجر ؤمحو دٓ ١ىٌىْ:ـ مجح ٥ٓ ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز و٩وَ ثهًثوهج لىر ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز فُّٕج 4

  ىُٔز ُب ٩هو مخجًوَٗلىر ثٌووٌز ث٢ٌىٌ:ـ صٌفُخ ثخلالفز ثٌ٪ذجُّز دجٌٍٚـ ٨ِ مخجًوَٗ  هٌُالً ٩ًٍ 5

 ثالّضفجهر ِٓ ثٌٌوثد٠ ثالؽضّج٩ُز  عذُش ه٩جةُ فىّز مبٌٚ :ـ ّجً مخجًوَٗ ٩ًٍ م٢ً ثدُز ُب 6

 ١ٌَك ثدلٚجٌ٘ر :ـ صىعمش ثٌ٪اللز دُت ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز  وثخلالفز ثٌ٪ذجُّز ٩ٓ 7

 ز ث٢ٌىٌىُٔز دوثَز ٢ٌُّر ثٌووٌ:ـ وجْ دوثَز هنجَز ث٢ٌٌُْر ثٌ٪ذجُّز ٩ًٍ ٌِٚ ونالفز ُب 8

وجٔش ثٌ٪اللز دُت ثخلالفز ثٌ٪ذجُّز وثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز صضٌوثؿ  دُت ثالدض٪جه صجًر وثٌضمٌح صجًر ؤمٌي وثختيس ثٕىجالً ٩ور :ـ 9

  ثدلٚجٌ٘ر مجٙجً ُب فىُ ثخلٍُفز ثدل٪ضٞو فىجْ ّذخ ثٌضمجًح ُب ٩هوٖ

ٌوثؿ  دُت ثالدض٪جه صجًر وثٌضمٌح صجًر ؤمٌي وثختيس ثٕىجالً ٩ور وجٔش ثٌ٪اللز دُت ثخلالفز ثٌ٪ذجُّز وثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز صض(:ـ 11

  ثدلٚجٌ٘ر ثٌضفجُ٘ وثٌضٖجوً ؤو ثدل٪ج٘وثس فىجْ ّذخ ثٌضمجًح ُب ٩هوٖ ثدل٪ضّو مجٙجً ُب فىُ ثخلٍُفز 

 جًوَز ثمحو دٓ ١ىٌىْ و مخ الشخضًات االكثر حظا يف االستفادة بالراوبط االجتىاعًة يف تدعًي نفىذها يف وضر(:ـ 11

 ِهجًثصٗ ثٌ٪ْىٌَز وثٌُْجُّز  عاوًا يرجع  03بعده ملدة  كتب  اخلمًفة العباسٌ املعتىد  وضر  خلىاروية هى اوالده ون(:ـ 11

 ؤو ٝ٪ف ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز 

  ثٌووٌز ث٢ٌىٌىُٔز ثّضٌّثً٘ج ث١ىي فضٌر شلىٕٗ ) ّؤثي ِمجذل (:ـ ٌ٪ذش ثٌٌوثد٠ ثالؽضّج٩ُز هوً٘ج َب ٥هىً 9

 

 

  ِهجًثصٗ ثٌ٪ْىٌَز " ُ٘ ثٌ٪ىثًِ ثٌىت ِهوس حلّو دٓ ١غؼ ثالمُٖو صىذل فىُ ٌِٚ ": ث1

  ثٌٕجفُز ثٌ٪ْىٌَزِٓ  لذً صىٌُز فىُ ٌِٚ :ـ ثّضفجهس ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ِٓ زلّو دٓ ١غؼ 2

  ثدلغٌح ثالّالًِ " ثٌغٌح ":ـ دتغً ثخل٢ٌ ثٌيي هثُ٘ ٌِٚ ُب ٩هو زلّو دٓ ١غؼ ِٓ ؽهز 3

 ٌألّذجح ٩ْىٌَز ٓ ١غؼ ثالمُٖوي مبىجٔز ٌوي فىجَ ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز  :ـ دتض٨ زلّو د4
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 لىر وجفىً ثإلمُٖوٌ ثٌ٪ْىٌَز: ٌَؽ٨ ٩وَ ثّض٪جهر ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز فىُ ٌِٚ د٪و وفجر زلّو دٓ ١غؼ ثالمُٖو إذل 5

  ثٌضىث٨ٝ   وثالمالٕٗتىْ ثٌووٌز دجإلٝجفز ثذل :،  مج٨ وجفىً ثإلمُٖوٌ ِج دُت ثٌ٪ٍُ وفٕىضٗ ثٌُْجُّز ُب ثهثًر 6

  ٕور ث٩ضَثٍٖ دٍمخ ثالّضجى وصىثٝ٪ٗ:ـ ًفٜ وجفىً ثٌضٍمخ دٍمخ ثالَِت دْذخ 7

  ثذل صغَت و٨ٝ ٌِٚ ثٌُْجٍّ:ـ ثهي ّمىٟ ثٌووٌز ثالمُٖوَز 8

 " وجفىً ثالمُٖوي "  :ـ ثٌٖنُٚز ثٌىت مج٪ش دُت ثٌ٪ٍُ وثٌَ٘و9

 وصىثٝ٪ٗ  ٍ٘وٖ وُّٙ ٩ًٍ ثْ دُمٍ  ٩ًٍ ٌمخ ثالّضجى  َوي ًفٜ وجفىً ثإلمُٖوٌ ثْ َضٍمخ دٍمخ ثالَِت :ـ 11

  ثٌفج١ُُّت همٍهج ٥ٍش ٌِٚ وثٌٖجَ وثحلؾجٍ حتش فىُ ثالمُٖو فىت(:ـ 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

      

 

 

 ثلضٚجهَز  وُّجُّز و هَُٕز ث٘ضّجَ ثٌووٌز ثٌفج١ُّز مبٌٚ ٌألّذجح  .1

 ١ذُ٪ُز ثٌٖ٪خ ثدلٌٌٚ وً٘ ثدلْجدلز ثو ثدلهجهٔز  ـ وًٙ ؽىٌ٘ ثٌٚمٍٍ ثذل ثإلّىٕوًَز وهمٍهج ٍُّّج هٌُال ٩ًٍ  .2

 ثمهُز ٌِٚ دجٌْٕذز ٌٍووٌز ثٌفج١ُّزج  عالعز محالس ٩ْىٌَز هٌُالً ٩ًٍ دل صىٓ محٍز ؽىٌ٘ ثٌٚمٍٍ ً٘ ثألوذل دً ّذمضه .3

 ؤو ثٌضٕجفٌ ثٌُْجٍّ " ّىء ثالوٝج٧ ثٌُْجُّز ُب ٌِٚ "ِٓ ثُ٘ ثٌ٪ىثًِ ثٌيت ّج٩وس ؽىٌ٘ ثٌٚمٍٍ ُب ثالّضُالء ٩ًٍ ٌِٚ   .4

   ٌثالّضُالء ٩ًٍ ِٚ دوثَز ِٓ ث٩ضمو ثٌفج١ُُّت ؤْ ثالّضُالء ٩ًٍ ثحلٌُُِت ثٌٌَٖفُت   .5

ثدلضَُّ ـ لٌهبج ِٓ داله ثحلٌُِت وداله ثجتجٖ ثٌفج١ُُّت  الختجى ٌِٚ ٌِوَثً ٌٍنالفز ثٌفج١ُّز دوالً ِٓ داله ثدلغٌح دْذخ ِىل٪هج  .6

 ثٌٖجَ ـ ثٌغٌت ثاللضٚجهٌ 

 

 

 

ثٌووٌز ٝ٪ف لُجَ ثدل٪َ ٌٍوَٓ ثهلل ثٌفج١ُّز دذ٠ْ ٔفىىٖ ٩ٍٍ ثدلغٌح وٌِٚ وثٌٖجَ فىت فٍخ وثحلٌُِت هٌُالً ٩ًٍ  .1

 ثٌ٪ذجُّز

صإوو ثدل٪َ ِٓ صى١ُو ه٩جةُ ٍِىٗ َب ٌِٚ وثّضمٌثً ثخلالفز ثٌفج١ُّز هبج وثٔم٢ج٧ صذ٪ُضهج ٩ٓ ثخلالفز ثٌ٪ذجُّز هٌُالً ٩ًٍ  .2

 ٝ٪ف ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز

  ؽ٪ً ٌِٚ ٌِوَ ثخلالفز ثٌفج١ُّز: ث٘ضَثٍ ثدلىجٔز ثٌوَُٕز ٌٍنالفز ثٌ٪ذجُّز  ٩ٕوِج ًب   .3

 عذُش ه٩جةُ فىُ ثٌووٌز ثٌفج١ُّز  وثّضمٌثً وصى١ُو فىُ ثدل٪َ ٌٍوَٓ ثهلل ثٌفج١ٍّٖجء ثٌمجٌ٘ر ٘ى ـ ثذلوف ثٌٌةٍُْ ِٓ ثٔ .4

  ٌذ٠ْ ٔفىىٖ  ٩ًٍ ثحلؾجٍثٙذقش ٌِٚ ُب ٩هو ثدل٪َ ٌوَٓ ثهلل لٍذجً ٌٍ٪جدل ثإلّالٍِ  ٔضُؾز   .5

   ٌضىىْ ثٌ٪جّٙز ثٌُْجُّز ٌٍفج١ُُّتثّضهوف ثٌفج١ُُّت ِٓ ثٖٔجء ِوَٕز ثٌمجٌ٘ر  .6

 ٌضقىدً ٌِٚ ٌِوَ ثخلالفز  ثٌفج١ُّز   ٔضُؾز َتس ِىجٔز ٌِٚ ثٌُْجُّز ُب ثٌ٪جدل ثإلّالٍِ ُب ٩هو ثٌفج١ُُّت صغ .7

 ث٩ٌَجِز ثٌُْجُّز وثٌوَُٕز ٩ًٍ ثٌ٪جدل ثالّالًِ  ث٢ٌٌُْر ٩ًٍ  ثٌٌٚث٧ ثدلٌٌَ دُت ثٌفج١ُُّت وثٌ٪ذجُُّت ٩ًٍ ٌِٚ هبوف .8
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  دجٍه٘جً ثحلجٌز ثاللضٚجهَز دلٌٚفز ثٌ٪َََ دجهلل  ثًصذ٠ فٌوز ثإلٖٔجء وثٌض٪َّت ُب ٩هو ثخلٍُ .1

 ثالٍه٘جً ثاللضٚجهٌ وصىفٌ ثدلىثه ثخلجَ ٌٍذٕجء ثٍه٘جً فٌوز ثٌ٪ٌّثْ وثٌضُُٖو ُب ٩هو ثٌ٪َََ دجهلل هٌُال ٩ًٍ  .2

   دجٌضٕجلٜ صُْ ُّجّز ٕنُٚز ثخلٍُفز ثحلجوُ دإٌِ ثهلل ثٌفج١ٍّث .3

  ٩هو ثدلْضٌٕٚ دجهللو٩ْىٌَجً ُب  وٍٙش ثٌووٌز ثٌفج١ُّز  ثوػ ثٍه٘جً٘ج ُّجُّجً .4

   ٩هو ثدلْضٌٕٚ دجهللثِضو ٔفىى ثٌفج١ُُّت ثذل ثجلٕىح ثالوًيب مالي  .5

 "  ٩ّك ثالٍِز ثاللضٚجهَزَْضوي ِٓ صٌٚفجس ثدلْضٌٕٚ دجهلل ثعٕجء ثٌٖور ثدلْضٌَٕٚز "  .6

ثُ٘  ُٗ مبج َإوً مبج َإوً ُب َىِّٗجء ثحلجي  دجدلْضٌٕٚ دجهلل  فىت ثْ د٪ٞهُ شلٓ وجٔىث ُب د٪ٜ ثٌٌُْ وجْ َضٚوق ٩ٍ .7

 وثٌضىجفً وثٌضٞجِٓثٌمُُ ثدلْضنٍ٘ ِٓ ثٌ٪ذجًر ً٘ 

 لُّز صٌُٕو ثالّضهالن ٌٍّىثؽهز ثالٍِجس ثمهُز  ثٌوًوُ ثدلْضفجهر ِٓ  ثٌٖور ثدلْضٌَٕٚز  صؤوو ٩ًٍ .8

 "   ثٌُْجّز ثخلجًؽُزثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت ٩هو ثٌ٪َََ دجهلل وثدلْضٌٕٚ دجهلل ُب "  .9

 ٩هو ثدلْضٌٕٚ دجهلل ً ثِضوثه وٍٙش ثٌُهج ثٌووٌز ثٌفج١ُّز ِٓ صىّ٪جس وجْ ُب ـ ثلٚ .11

 ؤو ثٌُْجّز ثخلجًؽُزثٌضى٨ّ ثخلجًؽٍ ُب ثٌٌٖق ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت مسجس ٩هو ثدل٪َ ٌوَٓ ثهلل ثٌفج١ُّز وثدلْضٌٕٚ دجهلل ُب  .11

 ثدلْضٌٕٚ دجهلل  مجٙج ُب ٩هو   ز٩جٔش ثخلالفز ثٌ٪ذجُّز ِٓ ثٌٞ٪ف  وثٌضٚو٧  ُب ٥ً وؽىه ثخلالفز ثٌفج١ُّ .12

 فىُ ثدلْضٌٕٚ دجهلل ِ٪جٔجر ٕ٪خ  و ٩ؾَ وفَتر فجوُ  ( ٩ذجًر صض٢جدك ٩ًٍ فضٌر .13

  ثّضّجٌز ثفو ثٌمجةور ثٌ٪ْىٌَُت ثٌ٪ذج ّذنبصٍمش ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ٌٝدز ِىؽ٪هز لّٚش ٥هٌ٘ج َب ٩هو ثدلْضٌٕٚ دجهلل ِٓ مالي  .14

  ثالًٌِتثالّض٪جٔز دجٌ٪ٌٕٚ ٔ ثٌفج١ًّ ٍِٓ دوً ثجلّجذل ثُ٘ ثٌ٪ىثًِ ثٌىت ثهس ثذل ٝ٪ف ثجلُ  .15

 

 ثهنُجً ِىجٔز ثخلٍُفز ثٌٞ٪ف ثٌُْجٍّ ٩ًٍ هٌُالً : ثٕضٌثن ثخلٍفجء ثٌفج١ُُّت ُب ثدلؤثٌِثس وثٌوّجةِ ٌٍضنٍ٘ ِٓ ثٌىًٍثء 1

  دوثَز هنجَز ثٌووٌز ثٌفج١ُّز:ـ َ٪و ٩ٌٚ ثدلْض٪ًٍ دجهلل 2

 ٕنُٚز ثخلٍفجء ٝ٪ف  ٔضُؾزُٚخ ثٌووٌز ثٌفج١ُّز :ـ دوؤس ِالِـ ثٌضهجوْ وثٌٞ٪ف ص3

   دلىجٔز ثٌوَُٕز ٌٍنٍُفز:ـ ثمضفجء ثال١ّج٧ ثٌُْجُّز ٩ًٍ ِٕٚخ ثخلٍُفز ٔضُؾز 4

  ف وثالٔمْجَ ثٌوثمًٍ ُب ٌِٚ٪ثٌٞ:ـ ثّض٪جْ وً ِٓ ٕجوً وٌٝغجَ دمىر مجًؽُز شلج َوي ٩ًٍ  5

  ؤو ثٌضٕجفٌ ثٌُْجٍّ ثٌٌٚث٧ ثٌُْج١ٍُّّز ٘ى :ـ ثٌ٪جًِ ثٌٌةٍُْ ثٌيي ّج٩و ٩ًٍ ّمىٟ ثٌووٌز ثٌفج6

 دفًٞ ثالصٌثن ثٌْالؽمز " :ـ ٩جهس ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ُ٘ذضهج ثٌُْجُّز " 7

 ٌٚجحل ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ؤو ٌٚجحل ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب :ـ وجٔش ثٌٕضجةؼ ثٌٕهجةُز ٌٌٍٚث٧ ٩ًٍ ِٕٚخ ثٌىٍثًر 8

 ٌووًٖ ثٌذجًٍ ُب ثٌوفج٧ ٩ٓ ٌِٚ ٌٚ ٦ٌٔثً :ـ ثًصذ٠  صمٍُو ثّو ثٌوَٓ َٕتوىٖ  ثٌىٍثًر مب9

  ثدلي٘ذُز ثٌىفورصلـ  ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ُب ثّمجٟ ثخلالفز ثٌفج١ُّز ُب ٌِٚ وث٩جه ديٌه ٌٍ٪جدل ثالّالًِ  :ـ11

 مًٍ َب ث٦ٌٕجَ ثٌُْجٍّ ؤو ثٌضٕجفٌ ثٌُْجٍّ وؽىه  ٌَؽ٨ ّمىٟ ثٌووٌز ثٌفج١ُّز ُب ٌِٚ ثذل:ـ 11

 ثٌووٌز ثٌفج١ُّز و ثٌووٌز ثالَىدُزكساوات الداخمًة تسبب يف  نهاية عضر وبداية عضر فى  الضراعات  واالن:ـ 13
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 ثد٪جه٘ج ثلضٚجهَز:ـ ِٖجًوز ثٌفٌّجْ وثٌ٪ذُو ِٓ ثحلّالس ثٌٍُٚذُز ِٓ ذلج 1

  ضفجوس ث٢ٌذمٍثٌ:ـ ِٓ مالي حتٍٍُه ٌووثف٨ رلٍء ثحلّالس ثٌٍُٚذُز  َضٞـ ثْ ثٌمجًر ثالوًدُز وجٔش ص٪جىن ِٓ 2

ٌألّذجح َب  جلىء ثإلِربث١ىً  ثٌذ٢ٍَُٔ  ثذل ثوًدجْ ثٌغجين ألًّجي ثحلٍّز  ثٌٍُٚذُز ثالوذل  ثذل ثدلٌٖق ثإلّالٍِ   ثٌْذخ ثٌوفُت:ـ 3

   ُّجُّز و٩ْىٌَز

 ثٌ٪ْىٌَز  ثٌٕجفُزَ٪و ٩ٌٚ ثٌووٌز ثالَىدُز وثدلٍّىوُز  ِٓ ثُ٘ ٩ٚىً ثٌووي ثالّالُِز ِٓ :ـ 4

  
 
 

 

 " ثٌُْجُّز وثٌ٪ْىٌَز  ـ  ثًصذ٠ ثًّجي ثألوًدُىْ محالهتُ ثٌٍُٚذُز ٌٌٍٖق ِْضغٍُت ّىء ؤوٝج٧ ثٌٌٖق ِٓ ثٌٕجفُز :1

  ثٌضٕجفٌ ثٌُْجٍّ:ـ ثدلولك ٌألفوثط ثٌُْجُّز لذً رلٍء ثحلّالس ثٌٍُٚذُز ؤْ ثٌ٪جدل ثإلّالٍِ  وجْ  َ٪جىن  فجٌز ِٓ   2

صىفُو ثجلذهز ثٌوثمٍُز ؤذي ثخلالفجس دلىثؽهز ثالم٢جً ثإلّالٍِ لذً رلً ثحلّالس ثٌٍُٚذُز  :ـ ثٌوًوُ ثدلْضفجه ر ِٓ ثوٝج٧ ثٌ٪جدل3

 ثخلجًؽُز 

 ٩ىثًِ ٝ٪فز َب ِىثؽهز ثٌٍٚذُُت  ١ُجصٗ :ـ ِٓ مالي حتًٍُ ثالوٝج٧ ثٌُْجُّز َب ثٌ٪جدل ثالّالٍِ  ْٔضٕضؼ ؤْ محً ثٌ٪جدل ثالّالٍِ َب 4

 ثالّضُالء ٩ًٍٍ عٌوثس ثدلٌٖق ثالّالٍِ س ثٌٍٚذُُز ٩ًٍ ثٌٌٖق ثالّالٍِ ٘ى :ـ ثحملٌن ثٌٌةٍُْ ٌغجٌذُز ثحلّال5

 

 

 ثٌىفور ّالؿ ثٌٌٕٚ  ثْ  :ـ َضّغً  ثٌوًُ ثدلْضفجه  ثالورب  ِٓ صلجؿ ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثالوذل  َب صىىَٓ ثِجًثس ثًد٨ َب1

  
 
 

 
 

 "  " ثال٢ٌٝثدجس ثٌوثمٍُز " ثٌٌٚث٧ ٩ًٍ ثٌىٍثًرىثذلج ثٌُْجُّز :ـ صلـ ٔىً ثٌوَٓ ُب ثالّضُالء ٩ًٍ ٌِٚ ِْضفُوث ِٓ ّىء ؤف11

 ؽذهز ِىفور ٝو ثٌٍٚذُُت :ـ ثّضغً ٔىً ثٌوَٓ زلّىه ثٌٌٚث٧ ٩ًٍ ثٌىٍثًر ُب ٌِٚ ِٓ إؽً صىىَٓ 2

  ّمىٟ ثٌووٌز ثٌفج١ُّز:ـ ٩جهس ثٌىفور ثذل ثٌ٪جدل ثإلّالٍِ د٪و 3

 ثفضمجه د٪ٜ ثحمل٢ُُت هبّج ثإلمالٗ مخجًوَٗ ٩ًٍ :ـ وجٔش هنجَز فُجر وال ِٓ ٩ّجه ثٌوَٓ ٍٔىً و4

 ثالّضفجهر ِٓ ثِىجٔجس ٌِٚ ثٌذٌَٖز وثاللضٚجهَز ٌفٌٛ فٚجً ٩ًٍ ثٌٍٚذُُت :ـ ٘وفش ُّجّز ٔىً ثٌوَٓ زلّىه ِٓ ث٢ٌٌُْر ٩ًٍ ٌِٚ ٘ى 5

 ٌٝثغجَ  ـ   ؤفًٞ ّالؿ دلىثؽهز ٩وو ِج ٘ى ٩وو آمٌ " فجوي ثالّضفجهر ِٓ صٍه ثدلمىٌز:ـ 6
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 ثٌْ٪ٍ إذل صىفُو ثٌ٪جدل ثإلّالٍِ:ـ ّجً ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ٩ًٍ ٔفِ م٢ً ٔىً ثٌوَٓ زلّىه و٩ّجه ثٌوَٓ ٍٔىً  َب 1

 ث٘وثف " ثلضٚجهَز وهَُٕز و  ٩ْىٌَز :ـ ثّضهوف ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ِٓ ثدلٌفٍز ثٌوفج٩ُز حتمُك 2

    ثٌضإ٘خ وثٌضؾهَُ ثجلُو دل٪ٌوز فجمسز  ٨ِ ثٌٍٚذُُت ٌِفٍضُت هبوف  :ـ لُْ  ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب وفجفز َب ِىثؽهز ثٌٍٚذُُت  إذل3

  1187َ٘ـ / 583ِ٪ٌوز ف٢ُت ـ 

 " ٔمٜ ثٌٍٚذُُت ثٌ٪هىه وثدلىثعُك " ُّجّز ًَٕىهي ٕجصُى:ـ ثختجى ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ِىثلف ِٞجه ٝو ثٌٍُٚذُت َب ثٌٖجَ ٔضُؾز 1

  ثالِوثهثس ثٌذقٌَزوٙىي  ِٓ ؤؽً ٨ِٕ ً ثدلوْ ثٌْجفٍُز لذً ثّضٌهثٖ  دُش ثدلموُ  :ـ فٌٗ ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ثالّضُالء ٩ٍ:ـ2

 " ِ٪ٌوز ف٢ُت " ـ " فٍُز ًّىي ثٌٖور " ٘يٖ ثجلٍّز عذش ٙولهج ُب ثي ِٓ ثدلىثلف ثٌضجًخيُز 4

  دجإلٌٙثً وثٌضقوٌ:ـ دتَُ ِىلف ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب جتجٖ ثالًٔجٟ  5

ثمهُز  ثٌضن٠ُ٢ ثحلُو وصىفُو ثٌٚفىف وثالّضفجهر دمُجهر ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب َب ِ٪ٌوز ف٢ُت  ثوو ٩ًٍ  :ـ حتمُك  ثٔضٚجً ثدلٍُّْت6

 ِٓ ثّضغالي وجفز ث٢ٌجلجس   

 ٩ٍُ ثجلغٌثفُج وثٌ٪ٍىَ ثٌ٪ْىٌَز :ـ ثّضفجه ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ٩ٕو ثٌضن٠ُ٢ دل٪ٌوز ف٢ُت 7

  ثٌىفور وثٌضٞجِٓ:ـ ث٥هٌس ِ٪ٌوز ف٢ُت ثمهُز لُّز 8

  ثٌضْجِـ ثٌوٍَت وفٌَز ثال٩ضمجه:ـ ؤُ٘ ثٌمُُ ثالجيجدُز  ثٌىت ثًّهج  ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ٩ٕو ثٌومىي ثذل دُش ثدلموُ  9

 ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثٌغجٌغز 
 ُثالّضُالء ٩ًٍ دُش ثدلمو:ـ َوي ٩ًٍ ٩مو ٍٙـ ثٌٌٍِز دُت ثدلٍُّْت وثٌٍُٚذُت ٩ًٍ فًٖ ١ّىؿ ثٌٍٚذُُت ُب حتمُك ث٘وثفهُ ُب 1

 محجَز ثدلموّجس ثٌوَُٕز :ـ صىّٓ ثمهُز ٍٙـ ثٌٌٍِز ُب محجَز ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب  ُب 2

 ٝ٪ف ِىلف ثٌمىثس ثٌٍٚذُُز :ـ َوي ٩مو ٍٙـ ثٌٌٍِز  دُت ثدلٍُّْت وثٌٍٚذُُت ٩ًٍ 3

  ٌٍِزٍٙـ ثٌثٌ٪جًِ ثٌٕفٍْ ٘جَ ؽوث ُب وْخ ثي ِ٪ٌوز وثٌضهُتز ٌمذىي دجالٌِ "  َْضوي ٩ًٍ ىٌه ِٓ مالي :ـ 4

  ِٕج١ك دتٌوَ ثٌٍٚذُُت َب ثٌٖجَ:ـ دتَُ وفجؿ ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب ٩ٓ ٔىً ثٌوَٓ زلّىه َب ثٌمٞجء ٩ًٍ 5

١ٍخ ثٌٍٚـ ٨ِ  ِىلف ًَضٖجًه لٍخ ثالّو َب ِمىٌز صض٢جدك ٩ًٍ ٩وو  ٩جلً مَت ِٓ  ٙوَك ؽجً٘ " ١ذمش فىٌر ثٌ٪وو ثٌ٪جلً :ـ 6

 ٙالؿ ثٌوَٓ ثالَىيب 

 خلجِْز ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ث  
:ـ صٖجهبش ثالّضٌثصُؾُز ثٌىت ثّضنوثِهج ثدلٍُّْت َب ِ٪ٌوز ف٢ُت وثٌىت ثّضنوثِهج ثدلٌَٚىْ ٝو ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثخلجِْز َب 1

 ثالّضفجهر ِٓ ث٢ٌذُ٪ُز ثجلغٌثفُز 

 ِمجوِز ثدلٍُّْت ذلج :ـ صىثذل ثحلّالس ثٌٍُٚذُز ٩ًٍ ثدلٌٖق ثالّالٍِ ٌَؽ٨ ثذل 2

 ٩ًٍ ث١ّج٩هُ ٩ًٍ ثالّضُالء ٩ًٍ ٌِٚ  ثٌىجًِ دجٌضٕجٍي ٩ٓ دُش ثدلموُ  هٌُالً هثِغجً  :ـ ًفٜ ثٌٍُٚذُىْ 3ٌٛ٩

  ثحملج١ز دجدل٪ٌوز ث٢ٌذُ٪ُز ثجلغٌثفُز ثالّضفجهر ِٓ :ـ صضٖجدٗ ِ٪ٌوز ف٢ُت ٨ِ ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثخلجِْز ُب 4
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  ثصُؾٍثٍّىح ثخلوث٧ ثالّضٌ:ـ ثصذ٨ ثدلٌَُٚت ُب ِىثؽهز ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثخلجِْز 5

  ثٌضٌثمٍ  وثٌضهجوْ وثالفٌثٟ ُب فمىق ثدلٍُّْت:ـ دتَُ  ِىلف ثدلٍه ثٌىجًِ ُب دوثَز  رلٍء ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثخلجِْز 6

 ثذل ثّضغالي ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ٌَؽ٨ ثٌ٪جًِ ثدلٖضٌن َب حتمُك ثدلٍُّْت ثٔضٚجًثس ٩ًٍ ثٌٍٚذُُت َب داله ثٌٖجَ وٌِٚ  :ـ7

  إلهًثوهُ ثْ ٌِٚ صٌّجٔز ثٌ٪جدل ثإلّالٍِْٔقجح ِٓ هُِجٟ ِمجدً ثالّضُالء ٩ًٍ دُش ثدلموُ ٩ًٍ َؤوو ًفٜ ثٌٍٚذُُت ثال :8

   ٩هو ثدلٍه  ثٌ٪جهي وثٌىجًِ وثٌٚجحل  صلُ ثٌوَٓ ثَىح٩ًٍ ثدلٍُّْت  َب  ر:ـ ِغً ثلٍُُ ٌٕق ثٌوٌضج م٢ى9ً

  ثٌْجهّز ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز   
  ٌٍٚفمجس ثدلضذجهٌز دُت ثدلٍه ثٌىجًِ وثٌٍٚذُُتٔضُؾز صْجً٘ ثدلٍه ثٌىجًِ ثو ٔضُؾز  :ـ فممش ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثٌْجهّز ٘وفهج1

ثحلٍّز :ـ ُب ثمضالف ثألمىر فٌٙز ثدلضٌدُٚت، وُب ثمضالف ثألٙولجء مشجصز ثأل٩وثء.( ًب ثٌضإوو ِٓ ٙوق ثٌ٪ذجًر ثٌْجدمز  مالي 2

 ثٌٍُٚذُز  ثالوذل وثٌْجهّز 

 دجفضمجه ثذل ثٌى٩ً ثٌُْجٍّ وثالفٌثٟ ُب فمىق ثدلٍُّْت  وثٌغذجء ثٌُْجٍّ ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثٌْجهّز   :ـ َىٙف ِىلف ثدلٍه ثٌىجًِ 3ِٓ

 ثهًثن ثدلٍُّْت ثمهُز ثٌىفور وثٌضٞجِٓ :ـ  ثٌوًُ ثدلْضفجه ِٓ   رلٍء ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز  ثٌْجهّز 4

 غز وثٌْجد٪ز ثٌغجٌ:ـ وجْ ثالّضُالء ٩ًٍ دُش ثدلموُ ّذذجً َب رلب ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز 5

َب حتمُك ث٘وثفهُ ثّضفجهر ثٌٍٚذُُت ِٓ صٍه ثدلمىٌز  ُب ثمضالف ثألمىر فٌٙز ثدلضٌدُٚت، وُب ثمضالف ثألٙولجء مشجصز ثأل٩وثء:ـ 6

  ثالوذل وثٌْجهّزثٌٍُٚذُز  ِٓ ثًّجي ثحلٍّز 

  ثٌْجد٪ز ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز   
  ثّضٌثه دُش ثدلموُ٪ز  ُب ثٌٌغذز ُب :ـ ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت ثحلٍز ثٌٍُٚذُز ثٌغجٌغز وثٌْجد1

  ثحملجف٦ز ٩ًٍ ثٌٌوؿ ثدل٪ٕىَز:ـ ٥هٌ ثٌووً ثٌف٪جي ٌٖؾٌ ثٌوً مالي ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز ثٌْجد٪ز دوثَز ِٓ 2

  ًَضٖجًه لٍخ ثالّو وٌىَِ ثٌضج٨ّ:ـ ٌُِ وً ِج َضّٕجٖ ثدلٌء َوًوز "  ِمىٌز عذش ٙولهج ٩ًٍ ث٩ّجي وً ِٓ 3

  لوًهتج ٩ًٍ ثهثًر ثالٍِجس وفٕىضهج ثٌُْجُّزوً مرب وفجء ٍوؽهج وثّضو٩جء صىًثْ ٕجر ِٓ ثٌٖجَ ٩ًٍ :ـ َؤوو إمفجء ٕؾٌر ث4ٌ

  ثخلجِْز وثٌْجد٪ز:ـ ِغٍظ ؽٌََر لربٗ ه٩ّجً َب ٘ؾىِهُ َب ٌِٚ ؤعٕجء ثحلٍّز ثٌٍُٚذُز 5

 

 

  الٔمْجَثال٢ٌٝثدجس ثٌوثمٍُز وثثصّْش  ثالوٝج٧ ثٌوثمٍُز َب ٌِٚ لذً ِ٪ٌوز ٩ُت ؽجٌىس دـ  .1

  ثمهُز ثالٌٍ٘ ِٓ ثٌٕجفُز ثٌُْجُّزِىلف ثٌ٪َ دٓ ٩ذوثٌْالَ ِٓ ًّجةً ثدلغىي َؤوو ٩ًٍ  .2

 َؤوو ٩ًٍ لُّز ثدلىث١ٕز ١ٍخ ثٌ٪َ دٓ ٩ذوثٌْالَ مج٨ ثالِىثي ِٓ ثالٌِثء وثالعٌثء لذً مج٪هج ِٓ ثٌٖ٪خ  .3

 دجٌضمجٌُو وثٌ٪ٌف  وثٌٌَٖ٪ز ثالّالُِزثٌضّْه ثًصذ٠ صٕجٍي ٕؾٌ ثٌوً ٩ٓ ث٢ٌٍْز ثذل ٌَوؽهج ٩َ ثٌوَٓ آَذه ثذل   .4

 حتمُك ثٌ٪وثٌز دُت مج٨ُ فتجس ثجمل٢ِ٨ّجٌذز ثٌ٪َ دٓ ٩ذوثٌْالَ  مج٨ ثالِىثي إل٩وثه ثجلُٔ ِٓ ِٓ ثالٌِثء وثالعٌَجء ثوال هبوف  .5

 دجصذج٧ ثٍّىح  ثحلٌح ثٌٕفُْزإٝ٪جف ثٌٌوؿ ثدل٪ٕىَز  لجَ ٘ىالوى دإًّجي ًّجٌز ألً٘ ٌِٚ وجْ َهوف إذل  .6
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 َ ( 1261٘ـ/  658ِ٪ٌوز ٩ُت ؽجٌىس )
صىفُو ثجلذهجس ثٌوثمٍُز :ـ  ثٌ٪جًِ ثدلٖضٌن ثالوغٌ صإعَتث َب حتمُك ثدلٍُّْت ثٌٌٕٚ  َب ِ٪ٌوىت  ٩ُت ؽجٌىس وف٢ُت ٌَؽ٨ ثذل   1

 ٌٍٍُّّْت  وِهجًر ثٌمجةو 

 موًر ٩ًٍ ثٌغذجس ِهجًر ثٌمجةو وثٌ:ـ ِٓ ٩ىثًِ ثٌٌةُُْز ُب حتمُك ثٌٌٕٚ َب ِ٪ٌوز  ٩ُت ؽجٌىس ٘ى 2

 ال صضىثفك ٨ِ  ث٩ّجي ٘ىالوى :ـ ـ ث٦ٌٔن ثذل ٩وون وجٔز فًُ فىت ٌى وجْ وجٌٍّٕز "٘ير ثدلمىٌز3

  حتىي ثدلٍُّْت ِٓ ثٌووً ثٌوفج٩ً ثذل ثذلؾىًِ:ـ وجٔش ِ٪ٌوز ٩ُت ؽجٌىس ٔم٢ز حتىي َب ِْجً ثٌٌٚث٧ دُت ثدلٍُّْت وثدلغىي دْذخ 4

 ٌىؽىه ثٌٍُٚيب وثدلغىذل د٪و ِ٪ٌوز ٩ُت ؽجٌىسهوً ّال١ُت ثدلّجٌُه َب صٚفُز ث
 ثدلىثؽهز ثدلذجٌٕر  وثٌضقجٌفجس ثٌ٪ْىٌَز :ـ  فجوي ثدلغىي ًه ث٩ضذجًُ٘  د٪و ٩ُت ؽجٌىس فمجَ ) ؤدغج ( ٩ٓ ١ٌَك 1

 ث٦ٌجٌ٘ دُربُ )ث٢ٔجوُز (:ـ :ـ ثّضٌه ثدلٍّْىْ عجين ثألِجًثس ثٌٍُٚذُز دجٌٖجَ ٩ًٍ َو 2

  م٢ٌَٓ ثٌٍُٚيب وثدلغىرلث٦ٌجٌ٘ دَتُ وث٢ٌٍْجْ ثدلٕٚىً لالووْ  ِىثؽهز :ـ  ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت 3

  ثدلىثؽهز ثدلذجٌٕر وثصذج٧ ُّجّز ثٌضقجٌفجس ثٌُْجُّز:ـ ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت ث٦ٌجٌ٘ دَتُ وث٢ٌٍْجْ ثدلٕٚىً لالووْ  ثصذج٧ ثٍّىح 4

 ثالّضُالء ٩ًٍ ٩ىج:ـ ٌى فًٖ ث٢ٌٍْجْ ثدلٕٚىً لالووْ  ُب ثالّضُالء ٩ًٍ ١ٌثدٍِ  دل َضّىٓ ثدلٍُّْت ُب 5

 صٚفُز ثٌىؽىه ثٌٍُٚيب ُب داله ثٌٖجَ:ـ  صىّٓ  ثُ٘ ث٩ّجي ث٢ٌٍْجْ ثألٌٕف مًٍُ دٓ لالووْ ُب 6

 دلٌٖق ثالّالًِ ثُب  ثدلغىذل صٚفُز ثٌىؽىه ُب  ثٌٕجٌٙ زلّوصىّٓ  ثُ٘ ث٩ّجي ث٢ٌٍْجْ :ـ 7

 ثالٌٙثً وثٌضقوي :ـ ثصُْ ِىلف دٌّذجٌ ِٓ ٘ؾّجس ثٌٍٚذُُت ٩ًٍ ثالّىٕوًَز 8

  لربٗ:ـ   ثوغٌ ِ٪جلً ثٌٍٚذُُت ِغٍش م٢ٌثً ٩ًٍ ٌِٚ 9

 َب ٩هو دٌّذجي :ـ   ًب ثٌمٞجء ٩ًٍ م٢ٌ  ثٌٍٚذُُت َب ثٌٌٖق ثإلّالٍِ هنجةُجً  11

 ئمٞج٧ ؽٌََر لربٗ دم٢ٌ ثٌٍٚذُُت  :ـ ضلؼ ثدلّجٌُه ُب صجُِت ٌِٚ هنجةُجً 11ِٓ

 ثٌذقٌ ثدلضى٠ّ :ـ دتٌوَ ثٌىؽىه ثٌٍُٚيب د٪و ١ٌهُ٘ ُب داله ثٌٖجَ  ُب 12

 ومحجَز ٌِٚ ِٓ ثٌٕجفُز ثٌّٖجٌُز صجُِت ِوَٕز ثالّىٕوًَز :ـ فٌٛ ثدلّجٌُه ٢ٌُّهتُ ٩ًٍ ؽٌََر لربٗ َؤهي ثذل 13

 وٌِٚ لٌهبج ِٓ ّىثفً ثٌٖجَ دْذخ هُ٘ ِٓ ٩ىج :ـ ثمضجً ثٌٍُٚذُىْ ؽٌََر لربٗ وٍّؾإ  ذلُ د٪و 14ٌ١

 ٩هو ثدلٍه  ثٌ٪جهي وثٌىجًِ وثٌٚجحل  صلُ ثٌوَٓ ثَىح  ِغً ثلٍُُ ٌٕق ثٌوٌضج م٢ىًر ٩ًٍ ثدلٍُّْت  َب :ـ 15

 هوٌز ثدلّجٌُه :ـ ٌَؽ٨ ثالفًٞ ثالورب ٌضقٌٌَ داله ثٌٖجَ ِٓ م٢ٌ ثٌٍٚذُُت وثدلغىي ثذل 16

 ي صىىَٓ هوٌز وؽذهز ِىفور َب ثٌٌٖق ثالّالٍِ صىىَٓ ثٌٍٚذُُت  فث٢ٌّىؿ ثٌٖنٍٚ ّذذج َب :ـ 17
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 ثالٔفضجؿ ٩ًٍ عمجفجس ثِمٌَٓ :ـ ص٪و ثٌضٌمجز ثفو ثٌ٪ٍىَ ثٌيت ّج٩و ٩ًٍ 1

 ثالمٌ ؤو ثٌض٪جَٔ ٨ِ ثالمٌ  ص٪َََ لُّز لذىي:ـ ٔذى٫  ثٌىغَت ثدٕجء ثٌٖ٪ىح ثٌغَت ٩ٌدُز َب ثٌ٪ٍىَ ثٌ٪مٍُز وثٌ٪ٍىَ ثٌٕمٍُز  َؤوو ىٌه ثذل 2

  دجال٩ضوثي وثٌضْجِـ وثٌضىثفك  وثٌضىثًٙ:ـ دتَُ ِىلف ثحلٞجًر ثالّالُِز ِٓ ثحلٞجًثس ثالمٌي 3

 دجٌضقًٍُ وثاللضذجُ:ـ ِىلف ثحلٞجًر ثالّالُِز ِٓ ثحلٞجًثس ثالمٌي دتَُ 4

 ً ثالمٌَٓ ثالٔفضجؿ ٩ٍ:ـ ثُ٘ ِج ديَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز ٩ًٍ فٞجًثس ثالوًدُز َب 5

 ثٌ٪ٌٚ ثٌ٪ذجٍّ ثألوي :ـ ثوغٌ ٩ٚىً ثٌووٌز ثالّالُِز ثٔفضجفجً ٩ًٍ عمجفجس ثالمٌَٓ َب 6

ٔذى٫  ثٌىغَت ثدٕجء ثٌٖ٪ىح ثٌغَت ٩ٌدُز َب ثٌ٪ٍىَ  َْضوي ٩ًٍ ىٌه ِٓ مالي :ـ  ثٌذ٪و ٩ٓ ثٌض٪ٚخ ثُ٘ مسجس ثحلٞجًر ثالّالُِز ِٓ 7

 ثٌ٪مٍُز وثٌ٪ٍىَ ثٌٕمٍُز 

 ثالٔفضجؿ ٩ًٍ ثالمٌَٓ ثالّالُِز ٩ًٍ ثْ ثحلٞجًثس صضىثًٙ وال صضٚج٧ً  ِٓ مالي  :ـ ثعذش ثحلٞجًر

وـضـجح ثهلل و ّٕــز وّــَتر ثٌٕيب )ًٍٙ ثهلل  ِٓ :ـ صضَُّ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجألٙجٌز الْ  ثحلٞجًر ثإلّالُِــز ثّضّوس ؤّــجّـهج 9

 ٩ٍُز وٍُّ ((  

 ٞجًثس ثالْٔجُٔز ثالمٌي  ٩اللز صىجًِ            :ـ ثٌ٪اللز دُت ثحلٞجًر ثالّالُِز وثحل11

 
 

 

  دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌى٢ُّزـ ث٘ضّجَ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌ٪ٍىَ ثٌوَُٕز وثٌ٪ٍىَ ثٌ٪مٍُز هٌُال ٩ًٍ :1

 دجٌى٢ُّز وثٌضٕى٧:ـ ـ ثالٔفضجؿ ٩ًٍ عمجفجس ثِمٌَٓ هٌُال ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز 2

 دجٌى٢ُّز ثإلّالُِز فٞجًر دتَػ دُت ثٌ٪مً وثٌٌوؿ هٌُالً  ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز:ـ   ثحلٞجًر 3

  دجٌ٪جدلُز :ـ  وٙىي ثالّالَ ثذل ِٖجًف  فووه  داله ثٌفٌصلز هٌُال ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز4

 ضٕى٧ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌ:ـ  ثحلٞجًر  ثالّالُِز ِٓ ٔضجػ ٕ٪ىح سلضٍفز هٌُالً  ٩ًٍ دتَُ 5

  دجٌ٪جدلُز :ـ ١ذمش ثحلٞجًر ثالّالُِز ِفهىَ ثٌ٪ىدلز مبٕ٪جٖ  ثحلجٌز ِٓ مالي دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز6

 دجٌ٪جدلُز :ـ سلج١ذز ثٌٌّىي )ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ ( ٍِىن ثٌ٪جدل ٌٍومىي َب ثالّالَ هٌُال ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز8
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 ثاللضٌث٧ وثٌٖىًٌ وثٌٕٚـ وثالًٕجه  ثخلٍفجء ثٌٌٕوَٓ  ٦ٔجَ  َ٪ضّو ٩ًٍ  وجْ  ٦ٔجَ ثخلالفز  َب ٩هو .1

 ِهجَ ثخلٍُفز َْضوي ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌى٢ُّز ِٓ مالي  .2

  ًةُِ ث٢ٌٍْز ثٌضٕفُيَزَ٪و ِٕٚخ ثخلٍُفز َب ثٌووٌز ثالّالُِز  .3

    ٦ٔجَ هديمٌث١ٍ ٕىًٌَٕٚف ٦ٔجَ ثحلىُ َب  دوثَز ٥هىًٖ   .4

 ث٢ٌٍْز ثٌضٌَٖ٪ُز َب ثٌووٌز ثالّالُِز ثحلً وثٌ٪مو ثٙقجح  َ٪و ثً٘  .5

  ٩هو ثٌووٌز ثالِىَزدوؤ ثٌضغَت ثجليًٌ َب ث٦ٌٕجَ ثٌُْجٍّ َب ثٌووٌز ثالّالُِز ِٕي  .6

 " ٦ٔجَ ثخلالفز " ٩ٕجٌٙ ث٦ٌٕجَ ثٌُْجٍّ وثإلهثًٌ  ثٌىت ٌُِ ذلج ٩اللز دجصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز   .7

  " ٦ٔجَ ثخلالفز "ٓ ٔذ٨ ثحلٞجًر ثالّالُِز ِٓ ثدلٕجٙخ ثٌُْجُّز وٌوس ِ .8

 رلٍِ ثحلىّجء ثو رلٍِ ثٌُٖىك مبفهىِهج َب ثٌ٪ٌٚ ثحلجذل ديىٓ ث٩ضذجً ؤً٘ ثحلً وثٌ٪مو مبغجدز  .9

 ثٌووٌز ثالِىَزثفضمو ث٦ٌٕجَ ثٌُْجٍّ َب ثٌووٌز ثالّالُِز المضُجً ثحلٌ َب ٩هو  .11

11.  

 

 هو ثٌٕذىر ثالّالُِز ٩:ـ ٥هٌ ِهجَ ثٌىٌٍَ َب ثحلٞجًر ثالّالُِز َب 1

 ثٌضىّ٪جس ثالّالُِز " دجٌفضىفجس ثالّالُِز " :ـ ثًصذ٠ ٥هىً ِٕٚخ ثٌىٌٍَ  دٕضجةؼ 2

 دجٌضىثًٙ دُت ثحلٞجًثس ِٕٚخ ثٌىٌٍَ :ـ ِٓ ثدلٕجٙخ ثٌُْجُّز ثٌىت ثًصذ٠ ٥هىً٘ج 3

 " ٌىٍثًر وثٌىثرل" ثٌووثوَٓ وث دجصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز:ـ ِٓ ثدلٕجٙخ ثٌُْجُّز ثٌىت ثًصذ٠ ٥هىً٘ج 4

 ٌٍضىثًٙ ِ٪٨ فٞجًثس ثٌفٌُ ) ثٌٌٖق (:ـ ثٙذـ ِٕٚخ ثٌىٌٍَ ًمسُج َب ثٌووٌز ثالّالُِز ٔضُؾز 5

11.  

 

  وثٌٌلجدز ثالهثًَز  إلٌثً ثٌيِز ثدلجٌُز  وحتمُك ث٘وثف ؽهجٍ ثٌىْخ ثٌغَت ٌِٖو٧:ـ وجٔش ثحلٞجًر ثالّالُِز ثّذك  ِٓ ثدل٪جٌَٙٓ َب 1

 " ُّؤج ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح " ِٓ ثَٓ ٌه ٘يث :ـ ؤوي ِٓ ثصذ٨ ُّجّز2

 ثحلفج٣ ٩ًٍ ثِىثي ث٩ٌٌُز  وثٌمٞجء ٩ًٍ ثٌفْجه ثإلهثًٌ :ـ ثّضهوف ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح ِٓ ثٌىالر صموًن إلٌثً ىِضهُ ثدلجٌُز ِٓ ثؽً 3

 دجصْج٧ ًل٪ز ثٌووٌز ثالّالُِز :ـ ثًصذ٠ ٥هىً ِٕٚخ ثٌىثرل وثٌىٌٍَ َب ثٌووٌز ثالّالُِز 4

 ثجلىثٔخ ثاللضٚجهَز وثٌوَُٕز ثصفمش ِهجَ ثٌ٪ّجي َب ٩هو ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ ٨ِ و٥ُفز ثٌىثرل َب  :ـ6

 ث٢ٌٍْز ثٌمٞجةُز وث٢ٌٍْز ثٌضٕفُيَز  وث٢ٌٍْز ثٌ٪ْىٌَز " ؤي ٩وَ ثٌفًٚ دُت ث٢ٌٍْجس "  :ـ مج٨  ِهجَ ثٌىثذل دُت 7

  هثًٌ َب ثٌووٌز ثالّالُِزثِّ ث٦ٌٕجَ ثإل:ـ و٨ٝ ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ 8

  ث٢ٌٍْز ثٌضٌَٖ٪ُز:ـ  ث٢ٌٍْز ثٌىفُور ثٌىت دل َضٍّىهج ثٌىثذل َب ثٌووٌز ثالّالُِز 9
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 ثحلفج٣ ٩ًٍ ٩ًٍ ثٌوَٓ :ـ ثٌمجُّ ثدلٖضٌن دُت ِهجَ ثخلٍُفز وثٌىثرل َب 11

 

11.  

 

  ػدجصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز هَىثْ ثجلٕو وثخلٌثِٓ ثٌووثوَٓ ثٌيت  ثًصذ٠ ثٖٔجء٘ج  .1

  دوَىثْ ثخلٌثػثًصذ٠ ثٔض٪جٓ دُش ثدلجي دجدلىثًه ثدلجٌُز  .2

 هَىثْ  ثخلٌثػ ِٓ ثٌووثوَٓ  ثًصذ٢ش  دجأل٢ٖٔز ثاللضٚجهَز  ٌٍووٌز ثالّالُِز  .3

 ث٦ٌٕجَ ثإلهثًٌ ٌٍووٌز ثالّالُِز ثفوط ثٖٔجء فىٌر ثٌووثوَٓ َب ثٌووٌز ثالّالُِز  ١فٌر َب  .4

 ثذلىَز ثالّالُِز ؤٌٖ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز  دُت غَت ثٌ٪ٌح   حلفج٣ ٩ًٍ ثٌوًُ ثدلْضفجه ِٓ ص٪ٌَخ ثٌووثوَٓ ٘ى ث .5

ثُ٘ ثٌووثوَٓ ثٌىت ثالّالُِز ثًصذ٠ وؽىه٘ج دٌف٨ ِْضىي ثدل٪ُٖز وحتمُك ثٌ٪وثٌز ثالؽضّج٩ُز وث٩ٌٌجَز ثالؽضّج٩ُز  .6

  هَىثْ ثخلٌثػهثمً ثٌووٌز ثالّالُِز " 

 ثجلٕو وثخلٌثػ "ٔخ ِجٌُز وثلضٚجهَز " ِٓ ثٌووثوَٓ ثحلىُ َب ثٌووٌز ثالّالُِز ثًصذ٠ جبىث .7

 هَىثْ ثٌربَو وثألٖٔجء ِٓ ثٌووثوَٓ ثحلىُ ثٌىت ص٪و فٍمز وًٙ دُت ثٌىثذل وثخلٍُفز   .8

َ٪و ٩ٌٚ ٩ذوثدلٍه دٓ ٌِوثْ ٔم٢ز حتىي َب ث٦ٌٕجَ ثٌُْجٍّ وثالهثًٌ َب ثٌووٌز ثالّالُِز ِٓ مالي ثّضنوثَ ثٌٍغز  .9

 ثٌ٪ٌدُز وٍغز ًمسُز َب ثالهثًر 

11.  
11.  

 

 ثٌىٙىي ثذل حتمُك ثٌ٪وثٌز :ـ ثٌ٪ٍُ دأَجس ثألفىجَ ِٓ ٌٕوٟ صىذل ِٕٚخ ثٌمٞجر هبوف 1

 ِذوؤ ثٌض٪جَٔ ٨ِ ثالمٌ ولذىي ثالمٌ  وحتمُك ثٌ٪وثٌز ٩ًٍ ثجل٨ُّ :ـ وؽىه لجًٝ ألً٘ ثٌيِز هٌُال ٩ًٍ ثْ ثحلٞجًر ثالّالُِز حتمك 2

ًٌت٩جس :ـ  ١ذمج ٌألفىـــجَ ث٩ٌٌُٖــز ثدلْضمجر ِٓ ثٌىضجح وثٌْٕز هٌُالً :ـ  ِٓ ِهجَ  ثٌمجٍٝ ثٌفًٚ دُت ثٌٕجُ َب ثخلٚىِجس وث3

 ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجألماللُز 

 ِٕٚخ لجًٝ ؤً٘ ثٌيِز:ـ ًب صٌُّل لُّز ثدلىث١ٕز ِٓ مالي ٥هىً 4

 دتَُ ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌضٕى٧هٌُالً  ٩ًٍ  :ـ ٥هىً ِٕٚخ لجًٝ ؤً٘ ثٌيِز5

 ٩هو ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز ُتجس ثٌمٞجةُز ثٌ٪ْىٌَز َب ثٌووٌز ثالّالُِز ٥هٌ َب :ـ ثوي ٥هىً ذل6

11.  

 

 ٩ًٍ ثّضمٌثً ثٌى٨ٝ ثٌُْجٍّ هثمً ثٌىالَجس   هبوف ثحلفج٣ :ـ ِٓ ٌٕوٟ صىذل ٙجفخ ث١ٌٌٖز ثْ َىىْ ََٔهج مٍىلج َب ٍّىوٗ 1

  ثٌمٞجر وٙجفخ ث١ٌٌٖزَجس ثٌووٌز ثالّالُِز مبهجَ :ـ ثًصذ٠ ثحلفج٣ ٩ًٍ ثٌض٪جَٔ ثالؽضّج٩ٍ و حتمُك ثالِٓ ثٌوثمٍٍ َب  وال2

 محجَز ثخلٍفجء ووالر ثألِٚجً :ـ ثًصذ٠ ِهجَ ًؽً ث١ٌٌٖز َب ثحلفج٣ ٩ًٍ ثٌى٨ٝ ثٌُْجٍّ َب ثٌووٌز ثالّالُِز ِٓ مالي 3

 مالي  فف٤ ثألّــىثق و ِْج٩ــور ثحملضْخِٓ   ث٩ٌٌُز :ـ ثًصذ٠ ِهجَ ًؽً ث١ٌٌٖز َب ثحلفج٣ فمىق 4

 صٕفُي ثألفىجَ ثٌٚجهًر ٩ًٍ ؤٙقجهبج إلجِز ثحلووه ٩ًٍ ثٌ٪ٚجر وثجملٌُِت مالي ِٓ  ًصذ٠ ِهجَ ًؽً ث١ٌٌٖز مبهجَ ثٌمجٍٝ:ـ ث5
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 ٩هو ثخلٍفجء ثٌٌثٕوَٓ وجٔش ثٌذقٌَز ثالّالُِز هوً٘ج ُب ٌٖٔ ثٌو٩ىر ثالّالُِز ووجٔش ثٌذوثَز ثحلمُمز ُب  .1

 ف ٩ْىٌَز  وهَُٕز دضقمُك ث٘وثثًصذ٠ ؤٖٔجء  ثجلُٔ  وثال٢ّىي  .2

م٢ٌ ثٌووٌز ثًصذ٠ ثٖٔإ ؤوي ثأل٢ّــىي ثإلّالٍِ َب ٩هو  ِ٪جوَــز دٓ ؤىب ّفُــجْ دضىفَت ثحلّجَز ٌٍْىثفً ثالّالُِز ِٓ  .3

 ثٌذ٢َُُٔز

  ٩ٌٚ ثخلٍفجء ثٌٌثٕوَٓثوي ثصلجٍثس ثال٢ّىي ثٌذقٌٌ ٌٍووٌز ثالّالُِز وجٔش َب  .4

  ٌووٌز ثٌذ٢َُُٔزٝو ثٌ٪ذش ثٌذقٌَز ثالّالُِز هوًثً هفج٩ُجً  .5

     ٩هو ثٌووٌز ثالِىَز َب ٩هو ٩ذوثدلٍه دٓ ٌِوثٍْثه ؤ٩وثه ثجلٕىه ثدلٍُّْت دٚىًر وثٝقز َب  .6

  دلىثؽهز م٢ٌ ثٌٍٚذُُتلجَ ثالِىَُت ؽج٘وَٓ ٩ًٍ ثّض٪جهر ِىجٔز ثٌذقٌَز ثالّالُِز  .7

 ً ثٌٍٚذُُت َب ثٌٖجَ ٌضُٞك ثخلٕجق  ٩ٍثّضهوف ٙالؿ ثٌوَٓ ثألَىيب دجال٘ضّجَ دجٌذقٌَز ثالّالُِز   .8

 ٌٍذاله ثٌٖجَث٘ضّجَ ثالَىدُُت وثدلّجٌُه دجٌذقٌَز ثالّالُِز وفٌ ثحلّجَز  .9

  فووه٘ج ثٌّٖجٌُزثًصذ٠ ٥هىً ثٌذقٌَز ثالّالُِز حبّجَز  .11

 جبىثٔخ ثاللضٚجهَز  ثًصذ٠ صمج٩ِ ثدلٍُّْت ٩ٕو ثٌمضجي َب ٩هو ثٌووٌز ثالّالُِز  .11
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 دتض٨ ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ دجألماللُز جَ ثاللضٚجهٌ ٔجد٨ ِٓ ثٌمٌثْ وثٌْٕز شلج ث٢٩ً  ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ َُِر ثالٙجٌز وهٌُالً ٩ًٍ :ـ ث1٦ٌٕ

 دتَُٖ دجٌى٢ُّز:ـ ثٌضىثٍْ دُت ثدلٍٚقز ثٌفٌهَز و ثدلٍٚقـز ثٌ٪جِــز ِٓ ثُ٘ مٚجة٘ ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ هٌُالً ٩ًٍ 2

 ثلضٚجهَز وثؽضّج٩ُز ِ٪جً  دضقمُك ث٘وثف :ـ ٌَصذ٠ ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ 3

 صىفَت فُجر وٌديز ٌٍّىث١ُٕت   :ـ ّذمش ثحلٞجًر ثالّالُِز ثدل٪جٌَٙٓ َب ٩ٌٚٔج ثحلجرل َب 4

 

 

 

 

 

 ٍز ثدلىثًه و٩وَ ثصْج٧ ثٌفضىفجس ثالّالُِز ل:ـ  ٌَصذ٠ ٩وَ ثٖٔجء دُش ثدلجي َب ٩هو ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ إذل  1

 الصْج٧ ًل٪ز ثٌووٌز ثالّالُِز ش ثٌووٌز ثالّالُِز ٦ُٔ ثلضٚجهَز ٔضُؾز :ـ ثّضقوع2

 ثخلٍفجء ثٌٌثٕوَٓ :ـ ٥هٌ  ث٦ٌٕجَ ثٌالٌِوٌَ ُب ثهثًر دُش ثدلجي َب ثٌىالَجس ثالّالُِز  َب ٩هو 1

 إٙالفجصٗ ثالهثًَز :ـَثهثس ِىثًه دُش ثدلجي َب ٩هو ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ٩ذوثٌ٪َََ ِٓ مالي 2

 دٌثِؼ ث٩ٌٌجَز ثالؽضّج٩ُز وحتمُك ثٌ٪وثٌز ثالؽضّج٩ُز  وثٌضىجفً ثالؽضّج٩ٍ ًٍ ُ٘ىٍز دُش ثدلجي َب ثٌووٌز ثالِىَز ثذل حتمُك :ـ صٌصذ٠ 3٩

  ثهثًر دُش ثدلجي َب ثٌىالَجس ثالّالُِز:ـ ٥هٌس ِالِـ ثالّضمالي ثاللضٚجهٌ َب 4

  الُِزثدلجي َب ثٌىالَجس ثالّ دُش :ـ :ـ ٥هٌ ِذوؤ ثٌىفجَز َب ثهثًر 5

  ثٌموًر ٩ًٍ ثهثًر ِىثًه ثجملض٨ّ وحتمُك ثٌضىجفً:ـ ُ٘ىً دُش ثدلجي َب ٩هو ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ثٌ٪َََ  ث٥هٌ مسز ِٓ مسجس ثحلجوُ و٘ى 7

 ٩ٌٌُز وثحلفج٣ ٩ًٍ ثالِىثي ثٌضقمُك ثًٌتث٘ز َب ثهثًر ثدلجٌُز :ـ ثّضهوف ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح فًٚ ثإلهثًر ثٌُْجُّز وثإلهثًر ثدلجٌُز  8

   ِض٨ ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ٩ذو ثٌ٪ٌََ مب٨ٕ د٨ُ ثألًثٍٝ ثخلٌثؽُز:ـ دتض٪ش ثهثًر ثدلىثًه ثدلجٌُز َب ٩هو ثالِىَُت دجالّضوثِز ِٓ مالي 9

 ٔضُؾز الصْج٧ ًل٪ز ثٌووٌز ثالّالُِز  :ـ ثًصذ٠ غٌت ثٌووٌز ثالّالُِز مبىثًه٘ج ثدلجٌُز َب ثٌ٪ٌٚ ثٌ٪ذجٍّ 11

 ثٌَوجر  ٌَثهثس ثٌووٌز ثالّالُِز َب ٩هو ثٌٕيب ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ ً٘:ـ ثدلٚوً ثٌٌةٍُْ ال11

 دْذخ ثصْج٧  ثٌووٌز ثالّالُِز :ـ ثّضقوعش ثٌووٌز ثالّالُِز ؤوي وٍثًر ٌٍّجٌُز 12

 وَ ثصْج٩هج و٩دْذخ زلووهَز ثدلىثًه :ـ ٌَؽ٨ ٩وَ ثٖٔجء دُش ثدلجي َب ٩هو ثٌووٌز ثالّالُِز َب ٩هو ثٌٌّىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ 13
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 ثد٪جه هَُٕز وثؽضّج٩ُز :ـ وجْ  فٌٛ ثٌَوجر ُب ثٌووٌز ثالّالُِز  ىثس 1

 ٔجد٨ ِٓ ثٌمٌآْ وثٌْٕز :ـ  ديَُ ثٌَوجر دجٌغذجس ألٔٗ 2

 دجأل٢ٖٔز ثاللضٚجهَز َب ثٌووٌز ثالّالُِز ٌَصذ٠ جر :ـ ِ٪٦ُ ثٔىث٧ ثٌَو3

  ىجفً وثٌضٌثفُ وثٌضٞجِٓ ثالؽضّج٩ٍثٌض:ـ صٌّل ثٌَوجر ثٌ٪وَو ِٓ ثٌمُُ ثمههج 45

 َضُْ دجالّضوثِز  وثالّضٌّثًَز :ـ ص٪و ثٌَوجر ثدلىًه ثدلجرل ثٌيي 6

 

 

 وثٌفضىفجس ثالّالُِز  :ـ صىؽو ٩اللز وثٝقز دُت ٥هىً ثخلٌثػ1

  ثصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز:ـ ٩ٌفش ثٌووٌز ثالّالُِز ثخلٌثػ َب ٩هو ثخلٍفجء ثٌٌثٕوَٓ دْذخ 2

  دجمضالف ِىلف ثٙقجهبج ِٓ ثالّالَثمضالف ثٔىث٧ ثًٛ  ثخلٌثػ :ـجًصذ٠ 3

 وثٌ٪وثٌز دُت ثفٌثه ثجملض٨ّ   حتمُك ِذوؤ ثٌ٪وثٌز وثدلْجوثر وثًٌتث٘ز:ـ دل صْجوٌ ثٌووٌز دُت مج٨ُ ثألًثٍٝ َْضوي ٩ًٍ ىٌه ٩ًٍ 4

 ضٚجهٌ ٘ى ثجل٨ّ دُت ثٌغذجس وثدلٌؤز وثٌض٢ىً ؤفو مٚجة٘ ث٦ٌٕجَ ثالل:ـ دل صْجوٌ ثٌووٌز دُت مج٨ُ ثألًثٍٝ َْضوي ٩ًٍ ىٌه ٩ًٍ 5

 حتمُك ِذوؤ ثالّضوثِز  :ـ فمك ٩وَ حتىًَ ثالًثٍٝ  ثخلٌثؽُز ثذل ثًثٍٝ ٩ٌَٖز ثذل6

 

 

  ِىلف وً ِٕهّج َب ثٌومىي َب ثالّالَ:ـ ثٌفٌق دُت ٙجفخ ثالًٛ ثٌ٪ٌَٖز وٙجفخ ثًٛ ثخلٌثػ َب 1

 ثالًثٍٝ ثٌ٪ٌَٖز ِٓ مالي   :ـ ٕؾ٨ ثالّالَ ٩ًٍ صُّٕز ثالٔضجػ ثًٌَث2ٍ٩

 

 

  ِذوؤ ثٌ٪وثٌز وثدلْجوثر:ـ ثذلوف ثٌوفُت ِٓ لُجَ  ثالّالَ ُب  فٌٛ ثجلََز  حتمُك 1

  ِٖجًوٗ ؤً٘ ثٌيِز َب ثٌوفج٧ ٩ٓ ثٌووٌز:ـ ّم٢ش ثجلََز َب ٩ٌٚٔج ثحلجرل ٔضُؾز 2

 ثٌوفج٧ ٩ًٍ ثٙقجهبجفٌٛ ٌَٝذز ِمجدً  :ـ ثٌمىثُّ ثدلٖضٌوز دُت ِ٪٦ُ ثحلٞجًثس ثالْٔجُٔز َب 3

 دضؾهَُثس ثجلُىٓ ً٘ ثجلََز :ـ ثوغٌ ثدلىثًه ثدلجٌُز ثٌىت فٌٝهج ثدلٍُّْت صٌصذ٠ 4

  ٌألّذجح هَُٕز و٩ْىٌَز:ـ صْم٠ ثجلََز ٩ًٍ ثً٘ ثٌيِز 5

 ثحلٞجًر ثٌُىٔجُٔز:ـ ثلوَ ثحلٞجًثس ثإلْٔجُٔز َب ثٌ٪جدل َب فٌٛ ثجلََز ً٘ 6
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يِز وصُؤمي ثجلََز ِٓ ثٌٌؽجي ثٌمجهًَٓ فم٠ وَ٪فٍ ِٕهج ثٌْٕجء وثأل١فجي وثدلٌٍٝ وثٌفمٌثء :ـ   وجٔش ثجلََز صفٌٛ ٩ًٍ ثً٘ ث7ٌ

   َؤوو  ىٌه ٩ًٍ ثٌضٌثفُ

 " ثجلََز وثخلٌثػ " :ـ ِٓ ِىثًه دُش ثدلجي ثٌيت صضَُّ دجدلٌؤز َب مج٪هج  8

  ََزثخلٌثػ وثجل:ـ صىؽو ٩اللز وثٝقز دُت ًفٜ ثٌذاله ثدلفضىفز ثٌومىي َب ثالّالَ 9

  ثٌَوجر وثجلََز:ـ ّجوي ثالّالَ دُت ثٌيٍِ وثدلٍُْ فُّج َوف٪ىْ ٌٍووٌز ِٓ مالي 11

   ثدلضغَترثدلجي ِىثًه دُش ثخلٌثػ ِٓ ثجلََز ؤو  ودُّٕج  ِىثًه دُش ثدلجي ثٌغجدضزص٪و ثٌَوجر ِٓ :ـ 11

  ثجلََز ٨ِ:ـ صٖجهبش ثٌٌَٞذز ثٌىت فٌٝهج ٩ًٍ ثدلٌَُٚت ثعٕجء ثفضالذلُ ذلج 12

11 

 

  ثٌغُّٕز  ٍ٘ثٌىت صى٧ٍ  ِ٪٦ّهج لذً وٙىذلج  ثدلضذمٍ ثذل دُش ثدلجي    :ـ ؤوي ثدلىثًه ثدلجٌُز 1

دتَُ ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ دضىثٍْ دُت ٍِٚقز ثٌفٌه :ـ َضُ صمُُْ ثٌغٕجةُ دُت ثدلمجصٍُت د٪و مُٚ ثخلِّ وؽ٪ٍٗ ُب دُش ِجي شلج َؤوو ٩ًٍ 2

 وٍِٚقز ثجملض٨ّ  

 

 

ثٌضٌثفُ وثٌضٞجِٓ ء ِٓ ثٌفُب ٌٍُضجًِ ٌٍّْجوُت وألدٕجء ثٌْذًُ َؤوو ٩ًٍ  لُّز ٘جِز ِٓ لُُ ثالّالَ وً٘ لُّز :ـ ختُٚ٘ ؽ1َ

 وثٌضىجفً 

 

 

  دجٌفضىفجس ثالّالُِز:ـ  ص٪و ثدلىثًَظ ثحلٌَٖز ِٓ ثدلىثًه ثدلجٌُز ٌُِ ذلج ٩اللز 1

 دتَُ  ثحلٞجًر ثالّالُِز دجٌغذجس وثدلٌؤز  وو ٩ًٍ :ـ وؽىه ِٚجهً ثّجُّز َب دُش ثدلجي وِٚجهً ِجٌُز  عجٔىٌ  َى2

 ثٌضىجفً ثالؽضّج٩ٍ  ثو حتمُك ِذوؤ ثٌضٞجِٓ :ـ :ـ ثٌٚولجس ثٌىت َمىَ هبج ثألغُٕجء ولش ثالٍِجس وثٌىىثًط ثذلوف ِٕهج حتمُك 3

 وثدلىىُ َب ثٌووٌز ثالّالُِز  :ـ َضٖجدٗ ِج صفٌٝٗ ٌِٚ ِٓ ًّىَ ٩ًٍ ٌِو ثٌذٞجة4٨

   ٌَٝذُز ثدلىىًُ ثّضنٌثػ ثٌي٘خ وثٌفٞز :ـ َفٌٛ 5ٍ٩

 

 

  ص٪و ِٓ ثٌٕفمجس ثجلهجٍ ثإلهثًٌ دجٌووٌز:ـ ٔفمجس ثخلٍُفز وثٌىالر وثٌمٞجر وِى٥فٍ ثٌووٌز وثٌ٪ّجي وثجلٕو 1

 ِذوؤ  ثٌضىجفً ثالؽضّج٩ً  :ـ صى٨ٍَ ثألًٍثق ٌٍفمٌثء وثٌُضجًِ وثألًثًِ ووً ِٓ ال ٩جةً ٌٗ حيمك2

َؤوو ٩ًٍ دتَُ ث٦ٌٕجَ ثاللضٚجهٌ دضىثٍْ دُت  ٚجحل ثٌ٪جِز ٌذٍوثْ ثدلٍُّْت ِٓ إٖٔجء ثدلْجؽو وث٢ٌٌق وثجلْىً:ـ  ثالٔفجق ٩ًٍ ثدل3

 ٍِٚقز ثٌفٌه وٍِٚقز ثجملض٨ّ  

 ثٌضىجفً ثالؽضّج٩ٍ :ـ ثُ٘ ثدلذجها ثٌىت ًب صٌُّنهج  ِٓ  مالي  ث٦ٌٕجَ ثدلجرل َب ثٌووٌز ثالّالُِز ٘ى ِذوؤ 4
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  ثٌٕٚج٩جس ثٌىُُّجوَزثّضـنــوثَ ثألّــّــور ثٌـؾُــور ٌََـجهر ثإلٔـضــجػ ثًٌَث٩ـــٍ هٌُالً ٩ًٍ صفىق ثدلٍُّْت َب  :ـ1

 ج٩ٍُ ثجلُىٌىؽُ:ـ  لوًر ثدلٍُّْت ٩ًٍ صُٕٚف ثٌضٌدز ثًٌَث٩ُز هٌُالً ٩ًٍ صموَ ثدلٍُّْت َب 2

  ٩ٍُ ثٌفٍهٛ هٌُالً ٩ًٍ َب :ـ :ـ وث٘ضّجَ ٌِٚ دى٨ٝ صمىًن ٌض٦ُُٕ ِىث٩ُو ًٍث٩ـز ثأل3ً

 ثٌووٌز ثالِىَز٩ٌٚ َب ثًٌَث٩ز َب  ًٍث٩ز  ِوًؽجس ثجلذجي :ـ ٥هٌ ثّضغالي 4

  ٩ٍُ ثذلٕوّز:ـ  ُٕو ثمحو دٓ ١ىٌىْ ُب ثٌم٢جة٨ لٕج١ٌ ٌٍُّجٖ ُب فٍ ثٌذْجصُت هٌُالً ٩ًٍ صفىق ثدلٍُّْت َب 5

  ٌضقمُك ث٘وثف  ثؽضّج٩ُز وثلضٚجهَزالفُت و٩وَ ثً٘جلهُ دجٌٌٞثةخ :ـ ٌَؽ٨ ثذلوف  ثالّجٍّ ِٓ ث٘ضّجَ ثٌووٌز ثالّالُِز دجٌف6

 ٩ـــوَ إً٘ــجق ثٌــًَث٧ دجٌٞـٌثةخ   :ـ ًب صٌُّل ِذوؤ ثٌضٌثفُ وثٌ٪وثٌز ثالؽضّج٩ُز  َب رلجي ثًٌَث٩ز ِٓ مالي  7

 ٩ُز ال٘ضّجَ مبٌٖو٩جس ثٌذُٕز ثًٌَث:ـ فوط ١فٌر َب ثالٔضجػ ثًٌَث٩ٍ " ثٌضى٨ّ ثألفمٍ " ٔضُؾز 8

 ثذل فؾَ ُِجٖ ثال٢ِجً :ـ َهوف  ثٖٔجء ّو ِ٪جوَز دٓ ثيب ُّفجْ وثهي ثخلٕك دجدلؤُز ثدلٕىًر 9

 )ؽٕىح غٌح ؤوًدج (  ٦ٔجَ ًٍث٩ٗ ثدلوًؽجس َب ثالٔوٌِ:ـ ٥هٌس ٦ِجٌ٘ ثٌضغٍخ ٩ًٍ ٩ىثةك ثٌذُتز ِٓ مالي ثهمً ثدلٍّْىْ 11

 د٢ذُ٪ز ثٌٚقٌثوَز ٌز ثالّالُِز  :ـ ِٓ ثدلالف٤ ثْ ثٔضٖجً ًٍث٩جس   ثٌٕنًُ  َب ثٌوو11

 ٨ِ ثّضمٌثً ثوٝج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز :ـ صَثِٓ ث٘ضّجَ ثدلٍُّْت دجًٌَث٩ز 12

 

 

 مبهجًر ثٌٕٚج٧ ثدلٌٌٚ :ـ  ثًصذ٠ ثٍه٘جً ٕٙج٩ز ثٌْفٓ ُب ٌِٚ وثٌٖجَ 1

 صفىق ثدلٍُّْت َب ٩ٍُ ثٌىُُّجء :ـ  ثٍه٘جً ثٌمٕجهًَ و ثٌّٖ٪وثٔجس هٌُالً ٩ًٍ 2

 ٕٙج٩ز ثٌىًق ٦ِجٌ٘ ثٌضىثًٙ ثحلٞجًر دُت ثحلٞجًر ثالّالُِز وثحلٞجًثس ثٌموديز ِٓ مالي  :ـ ٥ه3ٌ

 ٩ٌٚ ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز  :ـ  صٞجءٌش ثمهُز وًق ثٌربهي َب4

 ٩ٍُ ثدلُىجُٔىج  :ـ ؤمض٧ٌ ثدلهٕوّىْ ثدلٍّْىْ ٌٍقٌوجس ٌٌف٨ ثدلُجٖ هٌُالً ٩ًٍ صموَ ثدلٍُّْت َب5

 صىفُش ثدل٪جهْ  ) ص٢٪ُُ ( ّذك ثحلٞجًثس َب  ٕٙج٩ز :ـ فٞجًر داله  ثٌٌثفوَٓ ث6

 دجصْج٧ ثٌفضىفجس ثالّالُِز َب ٩هوٖ :ـ ثًصذ٠ ثٔض٪جٓ  َب ثٌٕٚج٩جس ثحلٌدُز َب ٩هو ثخلٍُفز ٩ٌّ دٓ ثخل٢جح 7

  ثٌٖجَ صىفَت ثحلّجَز ثٌذقٌَز ٌذالهوجْ هبوف :ـ  ِ٪جوَز دٓ ؤيب ّفُجْ ثٌيٌ ث٘ضُ دٕٚج٩ز ثٌْفٓ ُب ٩هو ٩غّجْ دٓ ٩فجْ 8

 ٕٙج٩جس ثٌَؽجؽُز وثدل٪ؤُز :ـ ثًصذ٠ ثٌضموَ ثٌ٪ًٍّ َب صموَ ثدلٍُّْت َب 9

  رلجي ثٌٕٚج٩زـ ٥هٌس ثٌض٦ُّٕجس ثدلهُٕز َب ٩هو ثٌووٌز ثالّالُِز َب 11

  ثٌووٌز ثٌ٪ذجُّز:ـ ثٔضٌٖس ِهٕز ثٌىًثلُت دٚىًر وذَتر َب ٩هو 11
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  ثٌضؾجًي ثٌٕٖجٟ ثاللضٚجهَز   ه٩ّش ٙقز ثدلمىٌز  " دل َٕضٌٖ  ثالّالَ حبو ثٌُْف " ِٓ ثال٢ٖٔز .1

 ثٌضذجهي ثٌضؾجًٌ وثدل٪جِالس ثٌضؾجًَز ث٘ضّــجَ ثخلٍفجء دْه ثٌ٪ّـٍز ّج٩و ٩ًٍ ثٍه٘جً  .2

 دُْجهر ِٕجك ثحلٌَز ثٌضؾجًَز ثًصذ٠ عٌثء ١ذمز ثٌضؾجً َب ثٌووٌز ثالّالُِز  .3

 َثَ ثٌضؾجً ثدلٍُّْت دج٩ٌٌُٖز وثٌضّْه دجٌمُُ ثالّالُِز ثٌّْقز وثٌضدجٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٌ ثًصذ٠ ثٔضٖجً ثالّالَ َب ثفٌَمُج  .4

  ثٔضٖجًٖ َب ؽٕىح ٌٕق آُّج وغٌح ثفٌَمُجَْضوي ٩ًٍ "ثْ ثالّالَ دل َٕضٌٖ حبو ثٌُْف "  .5

 جبىثٔخ ثؽضّج٩ُز ٌَؽ٨ ثٔضٖجً ثالّالَ دُت ثٌمذجةً ثإلفٌَمُز   .6

  ثٌٕٖجٟ ثٌضؾج٩ًٌٍُهج ِٓ مالي ثجلىثٔخ ثٌٌوفُز وثألماللُز ٌٍوَٓ ثالّالَ  ًب ثٌض٪ٌف  .7

 ؽٕىح ٌٕق آُّج وجٔش ثٌذ٪غجس ثٌضؾجًَز هوً٘ج َب ٌٖٔ ثالّالَ َب  .8

 ٌٖٔ ثالّالَ  دُت ثٌمذجةً ثالفٌَمُز  جٌىت ّج٩وس ٩ًٍ ثٌٌوثد٠ ثالؽضّج٩ُز ِٓ ثلىي  ثدلؤعٌثص .9

 جىدز ّؤثي ِمجذلدٌ٘ٓ ٩ًٍ م٢جً صٍه ثٌو٩جَز ثٌى) َضو٩ً ثدلْضٌٖلُت ٩ًٍ ثْ ثالّالَ حبو ثٌُْف "(   .11

   

 

 ثجملجي ثاللضٚجهٌ  ٨ِ ثحلٞجًر ثٌذ٢َُُٔز   :ـ ٥هٌس ٦ِجٌ٘ ثٌضىثًٙ ثحلٞجًٌ دُت ثحلٞجًر ثالّالُِز َب 1

 ثحلٞجًٌ دُت ثحلٞجًر ثالّالُِز  وغَت ِٓ ثحلٞجًثس ثألمٌي :ـ وجْ ثٌذقٌ ثدلضى٠ّ ِ٪رب ٌٍضىثًٙ  2

 ثٌضىثًٙ دُت ثحلٞجًثسّضفجهر ِٓ فٞجًهتُ ومربثهتُ وويٌه ثخلربر ثٌ٪ْىٌَز هٌُالً ٩ًٍ :ـ فٌٗ ثٌٕىًِجْ  ٩ٍٍ ثدمجء ثدلٍُّْت فُهج ٌال3

 ٩اللز ثٌووٌز ثالّالُِز دجٌووٌز ثٌذ٢َُُٔز :ـ غٍذش ثدلٚجحل ثاللضٚجهَز ؤٌ مالفجس دُت ثٌووي ٙوق ِوي ٙقز ثٌ٪ذجًر ثٌْجدمز ِٓ مالي 4

 " ثحلٞجًر ثالّالُِز وثحلٞجًر ثالوًدُز " ٌٍضىثًٙ  ثحلٞجًٌ دُت:ـ  وجٔش ؽٕىح ثوًدج ِ٪ربثً 5

 ٔمً ثٌ٪ٍىَ ثالّالُِز ثذل ثوًدج :ـ ثهي ثدل٪جِالس ثٌضؾجًر دُت ثٌووٌز ثالّالُِز وثوًدج ثذل 6

 وثحلٞجًر ثالوًدُز :ـ ٌ٪خ  ثٌذقٌ ثدلضى٠ّ  هوًثً ثؽضّج٩ُج وعمجفُجً  َب ثٌضىثًٙ  دُت ثحلٞجًر ثالّالُِز 7

   

 

 

 

   ث٢ٌذمز  ثٌى٢ًّيت فممش ثٌضىثٍْ ثالؽضّج٩ٍ دُت مج٨ُ ١ذمجس ثجملض٨ّ ثإلّالٍِ  ً٘ :ـ ث٢ٌذمز ث1ٌ

 و٨ٝ ث٢ٌذمز ثٌى٢ًّ :ـ ٌَصذ٠ ثحلىُ ٩ًٍ ثٌى٨ٝ ثالؽضّج٩ٍ َب ثٌووٌز ثالّالُِز ِٓ مالي 2

 لذىي ثالمٌ و ثٌض٪جَٔ ثالؽضّج٩ً :ـ َ٪رب  ث٦ٌٕجَ ثالؽضّج٩ٍ ُب ثٌووٌز ثالّالُِز ٩ًٍ 3

  صموٌَ ثالّالَ ثٌ٪ٍُ وثٌ٪ٍّجء٢ذمـز ثخلجٙز َب ثذلٌَ ثٌْىجين َب ثجملض٨ّ ثإلّالٍِ هٌُالً ٩ًٍ :ـ وؽىه ث4ٌ

  دج٢ٌذمز ثٌى٢ًّ:ـ ثًصذ٠ ثًصفج٧ ِْضىي ثدل٪ُٖز َب ثٌووٌز ثالّالُِز 5
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 ث٢ٌذمز ثٌى٢ًّ وثٌ٪جِز:ـ ثضلٌٚس وؽىه ثٙقجح ثدلهٓ وثال٢ٖٔز ثاللضٚجهَز َب 7

  ث٢ٌذمز ثٌ٪ٍُجدجأل٢ٖٔز   :ـ ثلً ث٢ٌذمجس ثًصذج١ج8ً

 

 

لذىي ثالمٌ وهٌُال ٩ًٍ دتَُ ثحلٞجًر هٌُالً ٩ًٍ  ثٌ٪ٌيب  :ـ ص٪جَٔ ٍّّجْ ثٌفجًٍّ ِــ٨ ٙهُخ ثٌٌوٍِ و دـالي ثحلذٍٖ و ِـقـّو1

 ثالّالُِز دجٌضٕى٧ 

 صٌُّل ِذوؤ ثدلىث١ٕز  ٩ًٍَؤوو ىٌه  ُزثالّالِ ثٌووٌز :ـ ـ " ثٔٚهٌس ١ذمجس ثجملض٨ّ  ٩ٕجٌٖٙ ُب دىصمز وثفور ُب ٥ً 2

٩ًٍ دتَُ ثجملض٨ّ دجٌض٪جَٔ ثالؽضّج٩ٍ  ثو :ـ وؽـو ثدلىثرل ِٓ غَت ثٌ٪ٌح صْجزلجً فذٍغىث  ؤ٩ًٍ هًؽجس ثٌ٪ٍُ وثٌفىٌ وثألهح هٌُال 3

 ثٌْالَ ثالؽضّج٩ٍ 

 دتَُ ثجملض٨ّ دجٌضْجِـ ثٌوٍَت :ـ ٩جٓ ؤً٘ ثٌيِـــز َب لٍخ ثجملض٨ّ ثإلّالٍِ هٌُال ٩ًٍ 4

دتَُ ثجملض٨ّ دجٌضٌثد٠ ٔ ٍّّجْ ثٌفجًٍّ ِــ٨ ٙهُخ ثٌٌوٍِ و دـالي ثحلذٍٖ و ِـقـّو ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ  ثٌ٪ٌيب هٌُالً :ـ ص٪ج5َ

 وثٌض٪جَٔ ثالؽضّج٩ٍ 

 

 

 ثدلْجوثر وثالٔٚجف :ـ لجي ًّـــىي ًٍٙ ثهلل ٩ٍُز وٍُّ  "إمنج ثٌْٕجء ٕمجق ثٌٌؽــجي" هٌُالً ٩ًٍ 1

 ِْجور ثدلٌؤر دجٌٌؽً َب ثجملض٨ّ ٩ٍُز وٍُّ  "إمنج ثٌْٕجء ٕمجق ثٌٌؽــجي" َوي ىٌه ٩ًٍ :ـ لجي ًّـــىي ًٍٙ ثهلل 2

 ٩ٌٚ ثٌٕذىر:ـ دوؤ دَو٫ هوً ثدلٌؤر َب ثجملجي ثٌ٪ْىٌٌ َب 3

 هوً ثدلٌثر ِٓ ثٌٕجفُز ثٌُْجُّز :ـ ِىلف ٕؾٌ ثٌوً ِٓ ثحلٍّز ثٌٍٚذُز ثٌْجد٪ز َؤوو ٩ًٍ 4

 ِذوؤ ثٌضىجفً ْج٩ور ثألَضجَ وثٌفمــٌثء وثدلْجوُت ّج٩و ٩ًٍ صٌُّل :ـ   ثٌ٪ًّ ثخلـَتي وجألولجف  و5ِ

 ث٢ٌذمز ثٌوَٕج  :ـ ثوغٌ ث٢ٌذمجس ثّضفجهر ِٓ ِٓ هوً ثدلٌثر ثالؽضّج6ً٩

ثّضنــوثَ ثحلّـجَ ثٌَثؽــً ٌٕمً :ـ ٥هىً وّجةً ثالصٚجي ثحلوَغز َب ثوًدج ِٓ ثٔ٪ىجّجس صإعٌ ثٌغٌح  دجحلٞجًر ثالّالُِز ِٓ مالي 6

 ربَـوثٌ
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 ٌٍّضٌمجُت: ثًصذ٠  ثٍه٘جً ثحلُجر ثٌ٪ٍُّز َب ثٌووٌز ثالّالُِز دضٖؾ٨ُ ثألِىَُت 1

  ٌالٔفضجؿ ٩ًٍ ثٌغٌح:ـ لّز ثالٍه٘جً ثٌ٪ٍٍّ َب ثحلٞجًر ثالّالُِز ٥هٌ َب ٩ٌٚ ثٌ٪ذجٍّ ثالوي ٔضُؾز  2

  ثٌضىثًٙ دُت ثحلٞجًثسز ثٌ٪ذجُّز :ـ وجٔش ِٓ ثّذجح ثٍه٘جً ثٌ٪ٍٍّ ُب مج٨ُ ثٌ٪ٍىَ ُب ثٌوو3ٌ

صموٌَٖ لُّز ثٌ٪ٍُ وثٌ٪ٍّجء وًغذضٗ َب ثفوثط هنٞز :ـ َْضوي لُجَ  ثخلٍُفز ثدلإِىْ َ٪٢ً وٍْ ثٌىضجح ثدلضٌؽُ ٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ى٘ذجً ٩ًٍ 4

 وفىٌَز 

جٔز ثٌ٪ٍّجء ؤو ثالّض٪جٔز هبُ ُب ثهثًر ثٌَْت صموٌَٖ ِى:ـ ثٌمُُ ثالجيجدُز ثدلْضنٍ٘ ِٓ رلٍْٗ ِ٪جوَز دٓ ثيب ّفُجْ ثٌ٪ٍّجء وؤٙقجح 5

 ٕتىْ ثٌووٌز 

 

 
 

  دجًصفج٧  ِْضىي ثدل٪ُٖز:ـ ثًصذ٠ ٥هىً ثدلوثًُ ثالٍُ٘ز 1

 ث٘ضّجِجً دجٌ٪ٍىَ ثٌوَُٕز:ـ ثوغٌ ثهوثً ثٌ٪ٍُ َب ثٌووٌز ثالّالُِز 2

  ٖٔجٖ ثدلوثًُ:ـ ثٌضىثًٙ دُت ثحلٞجًثس  ٥هٌ دىٝىؿ ِٓ مالي 3

  ثالٔوعجً ثدلىضذجسففج٥جً  ٩ًٍ ثٌضٌثط ثٌ٪ٍٍّ ثإلّالٍِ ِٓ :ـ ثوغٌ ٌِثوَ ثٌ٪ٍُ 4

  و٥هىً ثدلؤّْجس ثٌض٪ٍُُّز ؽوَور ::ـ صىؽو ٩اللز ثٍهفجَ ثدلْجؽو حبٍمجس ث5ٍُ٪ٌ

  دلوثًُ:ـ ِٓ ٌِثوَ ثٌ٪ٍُ َب ثٌووٌز ثالّالُِز  ثًصذ٠ ٥هىً٘ج دجصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز ث6

   

 

 
 

 

 العلوم الديهية )أ(
 ثدلٌثوَ ثٌغمجفُز وثٌض٪ٍُُّزمٍش ثٌ٪ٍىَ وثخلربثس ثٌ٪ٌدُز الوًدج ٩ٓ ١ٌَك :ـ ثٔض1

 فٌوز ثٌضٌمجز:ـ  صإعٌ ثٌمجٔىْ ثدلوين ثٌفٌٍْٔ دذ٪ٜ ؤفىجَ ثٌفمز ثدلٍىٍ ِٓ مالي 2

 ٩ٍُ ثٌمٌثءثس ِٓ ثٌ٪ٍىَ ثٌ٪ٌدُز ثٌىت ٥هٌس ٔضُؾز  ٌومىي  ٩وه وذَت ِٓ ثدلىثرل َب ثالّالَ   :ـ3

  ثحلفج٣ ٩ًٍ فمىق ثدلٌؤرر ثالّالُِز فٞجًثس ثٌ٪جدل ُب  :ـ ّذمش ثحلٞج4ً

 دومىي ٩وه ِٓ ثدلىثرل ثذل ثالّالَ:ـ ِٓ ثُ٘ ثٌ٪ٍىَ ثٌيت ثًصذ٠ ٥هىً٘ج  5
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 ٩ٍُ ثٌفمٗ :ـ ثٔضٖجً ٥جٌ٘ر  ثٌَوثػ ثٌ٪ٌُب َب ٩ٌٚٔج ثحلجرل  ديىٓ ثحلىُ ٩ٍُز ِٓ مالي ثٌٌؽى٧ ثذل 6

 َب فٌْٔج  ٢ز ثٌضٌَٖ٪ُز:ـ ٥هٌ صإعَت ثٌفمٗ ثإلّالٍِ ٩ًٍ ث7ٌٍْ

 واالجتماعية  االنسانية العلوم )ب(
 ٩ٍُ  ثٌفٍْفز   :ـ ِٓ ثُ٘ ثٌ٪ٍىَ ثٌيت ثًصذ٢ش دجٌضىثًٙ ثحلٞجًٌ  وثالٔفضجؿ ٩ًٍ ثٌغٌح1

  ٩ٍُ ثجلغٌثفُج:ـ ثٌٕٖجٟ ثاللضٚجهٌ ٘ى ثالوغٌ ثال٢ٖٔز ثّضفجهر ِٓ 2

   ثٔفضجؿ ٩ًٍ عمجفجس ثٌغٌدُز صٌمجز ِؤٌفجهتُ الّالُِز:ـ ثٌْذخ ثٌٌةٍُْ ِٓ ثٍه٘جً ٩ٍُ ثٌفٍْفز َب ثٌووٌز ث3

  ٩ٍُ ثالؽضّج٧:ـ ِٓ ثٌ٪ٍىَ ثالْٔجُٔز ثٌيت صٕٚف ِٓ ثٌ٪ٍىَ ثالّالُِز ثٌٕٖإر  4

 ) ج( علوم اللغة واالدب 
  ٩ٍُ ثالهح:ـ ِٓ ثُ٘ ثٌ٪ٍىَ ثٌيت ٌُِ ذلج ثًصذج١جً د٦هىً ثالّالَ  ٘ى 1

  ثصْج٧ ثٌفضىفجس ثالّالُِز  وهمىي ثؽٕجُ ِض٪وهر َب ثالّالَ وى :ـ ثًصذ٠ ٥هىً ٩ٍُ ثٌ٪ٌوٛ و٩ٍُ ثٌٕق2

  د٦هىً ثدلىثرل ِٓ غَت ثٌ٪ٌح:ـ ثًصذ٠ ٥هىً ٩ٍُ ثٌٕقى وثٌ٪ٌوٛ 3

 

 
 

 )أ( علوم الطب والصيدلة  

  د٪ٍُ ث٢ٌخ وثٌُٚوٌز:ـ ص٪و ٩ٍُ ثٌىُُّجء ِٓ ثٌ٪ٍىَ ثالوغٌ ثًصذج١جً دجٍه٘جً 1

 ٔمٍهج ثدلٍُّْت و١ىً٘ج ِٓ ثُ٘ ثٌ٪ٍىَ ثٌىت :ـ َ٪و ٩ٍُ ثدلُىجُٔىج وث٢ٌخ 2

  مبؤٌفجس ثدٓ ُّٕجء:ـ  وضجح ثدٓ ثٌذ٢ُجً َب ثٌُٚوٌز ٘ى ثلٌح ٕذهجً 3

 العلوم الطبيعية)ب(

 وثٌ٪ٍىَ وث٢ٌذُ٪ُز :ـ صىؽو ٩اللز وثٝقز دُت صفَْت ث٦ٌىثٌ٘ ثٌىىُٔز 1

  ٩ٍُ ثجلُىٌىؽُج:ـ ثوغٌ ثٌ٪ٍىَ ثًصذج١جً د٪ٍُ ثجلغٌثفُج  2

 دجٌٕٚج٩زو ٩ٍُ ثٌىُُّجء ثوغٌ ثٌ٪ٍىَ ثًصذج١جً :ـ 3٪َ

 علوم الفلك والرياضيات )ج(

  ثٌٖ٪جةٌ ثالّالُِزثًصذ٠ صموَ ثدلٍُّْت َب ٩ًٍّ ثٌفٍه وثجلرب ثذل  -1

  دإّذجح ثؽضّج٩ُز  وهَُٕزٌَؽ٨ ٥هىً ٩ٍُ ثجلرب -2

 ٩ٍُ ثٌىُُّجء ٘ى ٩ٍُ ثٌُٚوٌز صىؽو ٩اللز وثٝقز دُت -3

 دجٌ٪ٍىَ ثٌوَُٕز ُ ثجلرب ثًصذ٠ ٥هىً ٩ٍ-4

 ٩ٍُ ثٌفٍه ثُ٘ ثٌ٪ٍىَ ثٌيت ثّضفجهر  ِٕهج  ٩ٍُ ثٌفمٗ َب ثٙوثً ثالفىجَ ثٌفمهُز   -5

  دجٌ٪ٍىَ ثٌوَُٕزَ٪و ٩ٍُ ثجلرب وثٌفٍه ثوغٌ ثٌ٪ٍىَ ثًصذج١جً -6

   ٩ٍُ  ثالؽضّج٧ وثجلربوجْ ٌٍٍُّّْت هوًثً وذَتثً َب ٥هىً -7
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 علم امليكانيكا  (د)

 وثٌٕٚج٧  ثٌفالفُت غٌ ثٌفتجس ثّضفجهر ِٓ ٩ٍُ ثحلًُ " ثدلُىجُٔىج" :ـ ثو1

  ثًٌَث٩ز وثٌٕٚج٩ز:ـ ثُ٘ ثال٢ٖٔز ثاللضٚجهَز ثّضفجهر ِٓ ٩ٍُ ثدلُىجُٔىج " 2

  ٩ٍُ ثدلُىجُٔىج:ـ ثوغٌ ثٌ٪ٍىَ ثٌىت ديىٓ ثالّضفجهر ِٕهج َب ثحلفج٣ ٩ًٍ ثدلىثًه ثدلجةُز 3

ُز َب ثٌووٌز ثالّالُِز ْٔضٕضؼ ثْ ثوغٌ ١ذمجس ثجملض٨ّ ثفجهس ثحلٌوز ثٌ٪ٍُّز َب ثٌووٌز ثالّالُِز  :ـ ِٓ مالي ثّض٪ٌثٛ ثحلُجر ث4ٍّ٪ٌ

 ث٢ٌذمز ثٌ٪ٍُج وثخلجٙز
 

 

  ٩ٍُ ثذلٕوّز:ـ ثوغٌ ثٌ٪ٍىَ ثًصذج١جً دجٌ٪ّجًر ثالّالُِز 1

   دجأل١ّج٧ ثخلجًؽُز   ؤو ثٌُْجُّز ثخلجًؽُز:ـ ثًصذ٠ ث٘ضّجَ ثألَىدُُت دجٌ٪ّجًر 2

    ِْؾو ثمحو دٓ ١ىٌىْ:ـ ثلو َ ثدلٕٖأس ثدل٪ّجًَز َب ٌِٚ ً٘ 3

  ٌٌٍٚث٧ دُت ثألَىدُُت: ٔجٌش ثٌ٪ّجًر َب ثٌووٌز ثألَىدُز  دجٌ٪ّجًر ثحلٌدُز ٔضُؾز 4

جهَز ثصْج٧ ثٌووٌز ثالّالُِز وثمضالف ِٕج١ك ث٦ٌهىً وثمضالف ث٦ٌٌوف ثاللضٚ:ـ ثًصذ٠ صٕى٧ ١ٌثٍ ثدل٪ّجًٌ َب ثٌووٌز ثالّالُِز  5

 وثٌ٪ْىٌَز وثٌُْجُّز َب وً ٢ِٕمز

  ثٌ٪ّجًر ثٌ٪جِز:ـ ثوغٌ ثٔىث٧ ثٌ٪ّجًر ثًصذج١جً دجٌذٕجء ثاللضٚجهٌ  6

  جبىثٔخ ثحلٌدُز  ؤو ثٌُْجّز ثخلجًؽُز:ـ ثًصذ٠ ث٢ٌٌثٍ ثألَىيب وثدلٍىوٍ 7

 ثٌ٪ّجًر ثٌوَُٕز:ـ ِٓ ثٔىث٧ ثٌ٪ّجًر ثالوغٌ  ثًصذج١جً  جبىثٔخ ثؽضّج٩ُز 8

 وٙىي ثٌفضىفجس ثالّالُِز ثذل ؽٕىح ثوًدجصجعٌ ِؤُز ٌّثلى٢ّز دجٌ٪ّجًر ثالّالُِز ِٓ مالي ثًصذ٠ :ـ 9

 

 


